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Suzanne Nawwar

عندما  تعليقه  ذلك  كان   !"Whatever you do, do it well"
�صاألته كيف له تلك القدرة على النتباه لأدّق التفا�صيل، هو الذي 

ة... 
ّ
ع واكت�صاب المزيد من القو

ّ
ة ل تكّف عن التو�ص

ّ
يقود اأمبراطوري

دي�صمبر  "جمالِك"،  عدد   Elie Saab تراأ�س  منذ  ت 
ّ
مر �صنوات   7

2012، وما زالت هذه الجملة د�صتوره، هو وفريق عمله وعائلته...
ًا، 

ّ
ة لن�صهد، ح�صري

ّ
ها نحن في منزله وم�صغله من جديد، هذه المر

 Elie للدار  العام  والمدير  البكر  ابنه  بزفاف  يتعّلق  ما  كّل  على 

.Saab Jr وحبيبته Christina Mourad. الجميع يعمل من دون 

الأزياء  العمل يملكان قلبًا واحداً... عر�س  العائلة وفريق  توّقف، 

 الزفاف في اأقّل من �صهر! في و�صط هذا اليقاع 
ّ
في باري�س، ومن ثم

اإيلي �صعب  زال  ما  بالأ�صدقاء،   
ّ
تهتم العائلة  زالت  ما  المجنون، 

هم، كيف حالهم، وما زالت كلودين 
ّ
ن يحب

َ
يتوّقف للحظات لي�صاأل م

حا�صرة في كّل �صوؤون عائلتها.

ل جمالها ونعّلق على مدى الت�صابه بينها 
ّ
ا كري�صتينا، التي نتاأم

ّ
اأم

 
ّ
تحب ة 

ّ
�صاب بحما�صة  الكاميرا  اأمام  فتقف  �صعب،  كلودين  وبين 

ة، تنظر اإلى العد�صة بعينين واقعتين في 
ّ
المغامرات وحذر امراأة ذكي

، وت�صاأل بين ال�صورة والأخرى اإذا كان اإيلي جونيور قد و�صل. 
ّ
الحب

ة في الدار 
ّ
هو بدوره، يّت�صل بين اجتماعاته بمديرة العالقات العام

لي�صاألها كيف تبدو. "اأر�صلي لي �صوراً"...

ELIE SAAB، لبنته  مه 
ّ
الف�صتان الذي �صم ياأتي يوم تجربة 

اإلى  كري�صتينا  ووالدة  وكلودين  �صعب  اإيلي  يدخل  ي�صفها.  كما 

EDITOR'S
L e t t e r

Family
A Big-Hearted

يطلب  اأن  بعد  ف�صتانها،  العرو�س  فيها  ب 
ّ
�صتجر التي  القاعة 

ة ومغادرة كّل الكاميرات لب�صع دقائق... هو 
ّ
ة التام

ّ
الخ�صو�صي

ة. 
ّ
ة واللحظات المهني

ّ
داً التوفيق بين اللحظات العائلي

ّ
يعرف جي

اً... العرو�س تبدو رائعة! الدفئ 
ّ
بعدها، يخرج الجميع دامعًا، جد

لي�صاأل  جونيور  اإيلي  يّت�صل  ة 
ّ
المر هذه  المكان!  يغمران   

ّ
والحب

دون  من  �صديقتنا  تجيبه  جداً"،  "جميلة  حبيبته.  تبدو  كيف 

ام ليرى ما راأيناه...
ّ
ة معلومة اأخرى. �صينتظر ثالثة اأي

ّ
اإعطائه اأي

ووراء  والتفاوؤل،   
ّ
والحب الجمال  من  الكثير  العدد،  هذا  في 

...Saab ة. اإّنها عائلة
ّ
�صفحاته الكثير من القيم الإن�صاني
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عن الزواج والعائلة...
Saab ونتكّلم معهم عن العمل، مهّمة  أن ندخل منزل عائلة 
أن  أّما  العمل.  في  قلبها  تضع  عائلة  فهي  وممتعة،  سهلة 
يتكّلم أفرادها، من القلب، عن حدث خاّص جّدًا، فهذه خطوة 
 Elie Saab Jr البكر  ابنهما  زواج  عن  استثنائّية.  وتجربة  ممّيزة 
يتحّدث الثنائّي Elie وClaudine Saab بطريقة مؤّثرة، إّنما تحمل 
الكثير من الفخر والمبادئ العائلّية. لحظات وجدانّية شاركنا بها 

الوالدان مع ابنهما، في هذا الحديث الخاّص. 

ار
ّ
اإعداد: �صوزان النو A 

Con
vers

ation
 wit

h  t
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aab
 Fa

mil
y 

"كريستينا تقّدر 
أّننا عائلة تضع 

قلبها في 
العمل وأعرف 

أّنها ستقف 
إلى جانبي كما 
وقفت والدتي 

إلى جانب والدي".
Elie Saab Jr .

©
M

se
if



"منذ اليوم الذي التقى به كريستينا، 
شعرنا بأّنها الفتاة التي سيرتبط بها. 

فكرة أّن ابني البكر سيتزّوج، ُتشعرني 
بإحساس غريب لم أفّكر يومًا بأّني 
سأعيشه. كريستينا تشبهنا كعائلة 

وتلتقي مع طريقة تفكيرنا، وذلك أهّم 
ركيزة لنجاح العالقة". 

 Elie Saab

"عندما تخّيلت فستان زفافها، شعرت بأّنني 
أّن  أعتقد  إبني.  لزوجة  وليس  البنتي  أصّممه 
اّتخذوا خيارات كالخيار الذي  بقّية أوالدي إذا 

اّتخذه إيلي، سنصبح عائلة جميلة".
 Elie Saab 

"أفّضل أاّل أفّكر بأّن ابني سيتزّوج، وآخذ الموضوع كأّنه 
وجد حبيبته ورفيقة له. تمامًا مثل عالقتي بإيلي، ال أشعر 

بأّنه زوجي، بل حبيبي وصديقي وكّل شيء بالنسبة لي".
 Claudine Saab 

"والداي يشّكالن في عالقتهما مثاًل أعلى، ليس 
فقط لنا بل للجميع، لذا رغبت بإيجاد المرأة األقرب 

من مبادئي لكي نستطيع أن نبني حياتنا سوّيًا".
 Elie Saab Jr.

"لو كان لدّي ابنة، لكنت رّبيتها 
لتصبح مثل كريستينا". 

Claudine Saab

©
M

se
if

©
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بعيدة كّل البعد عن عالم األضواء لكّنها وقفت أمام كاميرا "جمالِك" 
 ،Elie Saab العالمّي ووالد زوجها  المصّمم  بثقة محترفة. في منزل 
كانت  التي  العائلة  بحضور  الجلسة  هذه  مراد  كريستينا  مع  صّورنا 

كّلها مجتمعة في األسابيع األخيرة للتحضير للزفاف األسطورّي.

  Rania Khoury :مديرة الإنتاج -  Mandy Merheb :مديرة الن�رص – Mseif :ت�صوير

Wassim Morkos :ت�صفيف �صعر – Bassam Fattouh :مكياج



فستان وسترة 
ELIE  SAAB من



فستان وحزام 
ELIE  SAAB من
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قميص، سروال وحزام 
ELIE  SAAB من
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قميص وسترة بليزر 
ELIE  SAAB من
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فستان وكارديجان 
من الدانتيل من 

ELIE  SAAB



قميص،
 سروال 

ELIE SAAB من
وكارديجان 



فستان وكارديجان من 
ELIE SAAB الدانتيل من
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األبواب  أمامي  وافُتتحت  بيروت  ضوضاء  كّل  خمدت  عين،  وبومضة   ...
للدخول إلى قلب العاصمة. القلب النابض باإلبداع والخلق: "ها أنا ذا في 
زفاف  فستان  استكشاف  رحلة  أبدأ  أن  وشك  على   ELIE SAAB مشغل 
األحالم! الفستان الذي سُيطبع في ذاكرة آالف الحضور. حضور أتى من 

حول العالم لمشاركة إيلي جونيور وكريستينا مراد فرحة العمر".

 ELIE SAAB
عندما يصّمم بعاطفة...

اإعداد: نادين �رسي الدين - ت�صوير: كارل هالل



JAMALOUKI.NET23

 .ELIE SAAB ق غامر! خطوات قليلة تف�صلني عن ور�صة عمل
ّ
الت�صو

ة تغزل وحتبك... �صمات تلّخ�ص 
ّ
اأعني ثاقبة، قلوب �صغوفة واأياٍد ذهبي

لإنهاء  ًا 
ّ
�صوي اجتمعت  التي  الدار  اأفراد  من  فرد  كّل  ب�صمة  جميعها 

لروح  �صوى  الف�صتان جاهز، ل يحتاج  الكبري.  اليوم  تكّلل  ة 
ّ
فني لوحة 

اأنامل  فيه  تنغل  زفاف  ف�صتان  م. 
ّ
للم�صم الأخرية  واللم�صات  العرو�ص 

العالية  املهارات  تتقن  التي   ELIE SAAB دار  ات 
ّ
وحرفي ي 

ّ
حرفي

ني بابتكار النق�صات والتطريزات، 
ّ

مني خمت�ص
ّ
ودّقة الت�صميم: 3 م�صم

زة، و10 م�صاعدين وم�صاعدات.
ّ
ز ومطر

ّ
اطني، 12 مطر

ّ
6 خي

وذيل  الأ�صفل  من  ب�صخامته  يّت�صم  عالية  ياقة  ذو  زفاف  ف�صتان 

 Lurexالـ وخيوط  اللون  ة 
ّ
العاجي احلرير  خيوط  مرت.   4.5 بطول 

نت الف�صتان امل�صنوع من التول بتطريزات ملفتة، وكذلك 
ّ
ة زي

ّ
املعدني

اقة، 
ّ
األف حبيبة بر بـ500  الت�صميم  ال�صعر. تكّلل  الطرحة واأك�ص�صوار 

و50 األف حبيبة اأخرى امتّدت على اأك�ص�صوار ال�صعر والطرحة.
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تطّلب  الفّنية  التحفة  هذه  تنفيذ 

�صاعة   150 تطريز،  �صاعة   450
على  تنفيذه  اأي   Moulageللـ

متثال املانيكان وحتديد احلجم.  

التطريز،  ر�صم  لو�صع  �صاعة   80
ومن 200 �صاعة خياطة. 
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انتقلنا هذه  الرابع،  الطابق  اإىل  الثاين  الطابق  من 

الكاملة  الروؤية  معه  لنكت�صف  م 
ّ
امل�صم مع  ة 

ّ
املر

 Elie Saab على  �صهدنا  هنا  العرو�ص.  لإطاللة 

املبدع واإيلي �صعب الأب. راأيناه من منظار جديد 

 العائلة.
ّ
ة بحب

ّ
ميزج املهني

اأيادي  بني  باتت  هنا  والعرو�ص  جاهز،  الف�صتان 

وم�صّفف   Bassam Fattouh املكياج  خبري 

لالإطاللة  تتح�رّس   ،Wassim Morkos ال�صعر 

والدتها  بح�صور  �صعب.  اإيلي  لها  ن�صجها  التي 

وكلودين �صعب، ا�صتعّدت كري�صتينا متبادلًة الآراء 

�صديد  فكان  �صعب،  اإيلي  ا 
ّ
اأم حولها.  ن 

َ
م كل  مع 

احلر�ص على اأن تكون العرو�ص �صعيدة: "اأهم �صي 

حدود  يتخّطى  �صامل  عد 
ُ
ب لها  روؤيته  العرو�ص". 

ال�صعر  على  ة 
ّ

اخلا�ص مل�صته  فاأ�صفى  الف�صتان، 

ه للمكياج الناعم البعيد عن التكّلف. 
ّ
واأثنى على حب

وتفا�صيل  الوجه  اإ�رساقة  يربز  الذي  املكياج 

تف�صيل  بكّل  اهتمام  لتها"! 
ّ
تخي "هكذا  املالمح: 

�صغري وكبري.

العرو�ص"  "البنة  اإطاللة  هي  هكذا  بب�صاطة 

كري�صتينا  رّقة  اأظهرت  اإطاللة  مراد.  كري�صتينا 

عن  عاجزين  العائلة  اأفراد  وجعلت  بدموعها، 

م�صمعنا  دغدغت  التي  الوحيدة  والكلمة  التعبري، 

ب�صوت اإيلي �صعب: "Très Jolie"... واأكرث!
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التح�صريات حلفل زفاف اإيلي �صعب جونيور وكري�صتينا مراد ال�صخم، ل 

 ،ELIE SAAB مل�صغل  زيارتنا  خالل  واحد.  ف�صتان  على  فقط  تقت�رس 

متّكنا اأي�صًا من روؤية الت�صميم الثاين الذي �صتطّل به العرو�ص خالل ال�صهرة 

التي �صتلي الزفاف. ف�صتان م�صتوحى من جمموعة اخلياطة الراقية خلريف 

م املبدع.
ّ
2019، مّت تعديله ليتنا�صب مع ذوق العرو�ص وروؤية امل�صم

الفستان الثاين: الكثير من 
البريق وخّفة الحركة
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الت�صميم ل تقّل عن جمال  روعة هذا 

يربق  ت�صميم  ل. 
ّ
الأو الزفاف  ف�صتان 

كري�صتينا   
ّ
عيني مع  متباينًا  ويلمع 

روؤية  باخت�صار،  الزرقاوين.  مراد 

م لعرو�ص لن تزيح الأنظار عنها.
ّ
م�صم

ة على �صكل قلب عند منطقة ال�صدر، 
ّ

ت�صميم ذو ق�ص

الت�صميم  مرت.   3.5 مدى  على  ميتد  تّنورة  وذيل 

ة 
ّ
ز بخيوط احلرير الذهبي

ّ
امل�صنوع من التول مطر

ة لمعة 
ّ
ة، ومكّلل بـ650 األف حب

ّ
ة احليادي

ّ
والزهري

ا 
ّ
اأم  ...Swarovski �صرتا�ص  ة 

ّ
حب األف  وبـ150 

اقة.
ّ
زت بـ100 األف حبيبة بر

ّ
الطرحة فطر
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وما  اليوم  عليه  نحن  ما  إلى  يقودنا  نعيشه  ما  كّل  إّن  يقولون 
نوليها  التي  األهمّية  تأتي  هنا  من  المستقبل...  في  سنصبحه 
صور  جلسة  في  فضولنا  نشبع  أن  علينا  كان  والذكريات!  للماضي 
وألبومات ترّكزت تعليقاتها على كريستينا الطفلة الفاتنة، والرابط 
المتين جدًا الذي يجمع كل من إيلي جونيور وكريستينا بعائلتيهما.

اإيلي �صعب مع اأبنائه الثالثة: اإيلي جونيور، �صيليو ومي�صال

ة عالية املالحظة
ّ
�صبه وا�صح يف ال�صكل ويف ال�صخ�صي
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اإنخرط اإيلي جونيور يف عمل والده منذ عمٍر �صغري 

ELIE SAAB لدار 
ّ
وهو اليوم املدير العام

الذكرى املف�ّضلة من طفولتَك: 

ال�صفر مع والدي خالل رحالت العمل.

ْف �ضخ�ضّيتَك حني كنت �ضغرياً:  �ضِ

ي. 
ّ
ه ومرتو

ّ
متنب

ن�ضاطَك املف�ّضل يف فرتة املراهقة: ال�صفر.

حلمَك الأكرب: اأن اأحافظ على جمموعة 

ELIE SAAB �رسكة ناجحة من 
جيل اإىل جيل.

"لطالما عرفُت أّنني 
أريد تكوين عائلة، 
ولقائي بكريستينا 
ساعد على جعل 

حلمي حقيقة".
اإيلي �صعب جونيور

هل كنت تطمح يف فرتة املراهقة اإىل 

الزواج وتكوين عائلة؟ 

لطاملا عرفُت اأّنني اأريد تكوين عائلة، 

ولقائي بكري�صتينا �صاعد على جعل 

حلمي حقيقة. 

ذكرى من موعدكما الأّول: 

�صعرُت باأّنني اكتملت!

اأتطلّع اإىل... هذا الف�صل اجلديد.

زة جتمع بني 
ّ
�صداقة ممي

كلودين �صعب وابنها البكر

INTERVIEW
Elie Saab Jr.

كري�صتينا مع واحد من �صقيقيها

كري�صتينا مع والديها

ة كانت تذيب القلوب بجمالها ونعومتها 
ّ
ة ال�صخ�صي

ّ
الطفلة قوي



الذكرى املف�ّضلة من طفولتِك: ال�صتمتاع 

ة على ال�صاطئ مع 
ّ
بالن�صاطات الريا�صي

عائلتي اأو ممار�صة ريا�صة البينغ بونغ 

يف اجلبل مع اأقاربي. 

�ضفي �ضخ�ضّيتِك حني كنِت �ضغرية: 

�صاألُت والدتي عن ذلك وقالت يل اإّن 

داً 
ّ
ة جّداً، اأعرف جي

ّ
تي كانت قوي

ّ
�صخ�صي

ما اأريد و�صديدة التدقيق. اإْن اأردُت 

اأن اأ�صف نف�صي، �صاأقول: ل�صت الفتاة 

ة، ترعرعُت بني 
ّ
ال�صغرية النموذجي

�صقيقني واأقاربي ال�صبيان الذين يعي�صون 

بالقرب من منزيل. وكنت األعب معهم كرة 

ة. 
ّ
اجة الهوائي

ّ
ال�صّلة واأركب الدر

ذكرى من موعدكما الأّول: �صحكنا كثرياً 

وحتّدثنا ل�صاعاٍت و�صاعات.

متى واأين التقيِت باإيلي �ضعب جونيور 

ة الأوىل؟ اأنا �صديقة ل�صيليو �صقيق 
ّ
للمر

اإيلي، و�صادف اأن زرته يف منزله، 

حيث التقيت بجونيور، ذلك كان يف 

�صيف 2017.

INTERVIEW
Christina Mourad

ت�صف كري�صتينا والدتها باأّنها 

لة �رسيكتها املف�صّ

نشأت كريستينا بين 
الفتيان ما جعلها 

طفلة مشاغبة 
وديناميكية 
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"لم أكن أخّطط للزواج 
ال في فترة المراهقة 
وال حتى في السنوات 

الماضية، إلى أن التقيت 
إيلي، لكن لطالما أردت أن 

أكّون عائلة مع أطفال".
كري�صتينا مراد 

ُتلهم اإيلي جونيور 

العالقة املتينة بني والديه
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C h r i s t i n a  M o u r a d
حوار: جويل الدكا�ص

تتمّتع  التي  الرياضّية  الشاّبة  الشخصّية،  قوّية  الطفلة 
وتالحقها  بأحالمها،  تؤمن  التي  والمرأة  مغامرة،  بروٍح 
نفسها  عن  تحّدثنا  مراد  كريستينا  تحقيقها...  حتى 

وأحالمها، بالّرغم من أّنها شخص يفّضل الخصوصّية.

ما هي الذكريات التي تحملينها من طفولتِك؟
على  ا 

ّ
اإم اأمار�صها  وكنت  طفولتي  ام 

ّ
اأي طبعت  ة 

ّ
الريا�صي الأن�صطة 

ة ووالداي كانا 
ّ
ال�صاطىء اأو يف اجلبال. اأنا �صغوفة بالريا�صة املائي

التي  العطالت  قلبي  على  العزيزة  الأوقات  من  كثرياً.  عانني 
ّ
ي�صج

ق�صيتها مع اأقاربي يف اجلبال.

كيف كانت شخصّيتِك؟
ما  واأعرف  ة 

ّ
قوي ة 

ّ
�صخ�صي �صاحبة  كنت  باأّنني  والدتي  ت�صفني 

ن�صاأتي  وليدة  هي  ال�صفات  هذه  اأّن  واأعتقد  الراأي!  اأوافقها  اأريده. 

ي. 
ّ
عم واأولد  اأ�صّقائي  بني  الوحيدة  الفتاة  كنت  اإذ  �صبيان،  و�صط 

اجات، 
ّ
الّلعب معهم طوال الوقت، �صواء كان بكرة ال�صّلة اأو ركوب الدر

حزمًا  اأكرث  لت�صبح  تي 
ّ
�صخ�صي على  اأّثر  الفتيات،  األعاب  عن  بعيداً 

 عامل البنات، لكّنني كنت اأ�صتمتع اأكرث 
ّ
ة. طبعًا كنت اأحب

ّ
وديناميكي

يف الألعاب التي فيها خماطرة.

ماذا عن سّن المراهقة؟
ة: اجلمباز، ال�صباحة، كرة ال�صّلة 

ّ
ات�صم بالكثري من الألعاب الريا�صي

اأي�صًا  كنت  �صباحة.  م�صابقات  يف  �صاركت  اأّنني  حتى  والتن�ص... 

اأ�صتمتع باكت�صاف اأماكن جديدة، ال�صفر اإىل وجهات خمتلفة حيث 

ة خمتلفة.
ّ
كنُت اأ�صارك يف دورات �صيفي

ما كان حلمِك األكبر آنذاك؟ هل كان يضّم أمير 
األحالم؟

. مل 
ّ
اأو يف احلب اإيجاد �صغفي �صواء يف احلياة  الأكرب  كان حلمي 

عن  نة 
ّ
معي �صفات  دائمًا   

ّ
لدي كان  ولكن  الأحالم،  اأمري  ن 

ّ
يت�صم

ال�صخ�ص الذي �صاأق�صي معه حياتي. اأنا �صعيدة لأّنني وجدت كّل 

ما اأريد يف اإيلي!

هل راودتِك فكرة الزواج وتكوين أسرة منذ 
المراهقة؟ 

اأنا �صخ�ص   كبري. 
ّ
ة وحب

ّ
لقد ن�صاأت و�صط عائلة فيها روابط قوي

اأردت تكوين عائلة �صعيدة، لكّنني   العائلة ولطاملا   مفهوم 
ّ
اأحب

خالل مراهقتي مل اأكن من�صغلة بحلم الزواج والتخطيط له م�صبقًا. 

ة.
ّ
يف هذه املوا�صيع، اأنا امراأة اأكرث عقالني

متى وأين كان لقاؤِك األّول مع إيلي جونيور؟
�صيليو  ل�صقيقه  اأنا �صديقة  اأو �صدفة!  قدراً  اإذا كان ذلك  اأدري  ل 

منذ اأكرث من 10 �صنوات، ومل اأقابل اإيلي اأبداً يف كّل تلك الفرتة، 

 انتقل اإىل باري�ص لإدارة 
ّ
فهو كان يتابع درا�صته يف اخلارج، ثم

وبع�ص  ب�صيليو  التقيت  ام، 
ّ
الأي اأحد  يف   .ELIE SAAB دار 

حفل  اأقيم  حيث  منزله  اإىل  انتقلنا   
ّ
ثم ع�صاء،  خالل  الأ�صدقاء 

ة الأوىل التي قابلته فيها.
ّ
�صغري، هذه كانت املر

هل كان حّبًا من النظرة األولى؟ 
نعم بالتاأكيد! اأعتقد اأّن القلب له اأ�صبابه.

لماذا وقعِت في حّبه؟ 
ف معي. اإيلي هو �صخ�ص عميق 

ّ
 كيف يت�رس

ّ
ميلك كاريزما، اأحب

 بالتفا�صيل. اإّنه كرمي يف كّل �صيء، خ�صو�صًا 
ّ
يف التفكري ويهتم

ه لالآخرين. 
ّ
يف حب

ما هي أحّب ذكرى على قلبِك خالل بدايات 
عالقتكما؟

التي  الأوىل  اللحظة  الذكريات، لكن عرفت منذ  الكثري من  هناك 

قابلته فيها اأّنه الرجل الذي اأريده.  

هل أنِت امرأة رومانسّية؟ 
ت موؤّخراً، واأعتقد اأّن ال�صبب 

ّ
ًا، لكني تغري

ّ
مل اأكن �صخ�صًا رومان�صي

 من خاللها عن 
ّ

نعرب التي  والطريقة  اإيلي  جّتاه  به  اأ�صعر  ما  هو 

م�صاعرنا لبع�صنا البع�ص.

INTERVIEW

وجدُت كّل 
ما أريد يف إيلي
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هل قادِك قلبِك أم عقلِك؟ 
�أّن قلبي كان  �أتى دور عقلي الحقًا لي�ؤّكد يل  قلبي يف �لدرجة �الأوىل. 

على حّق منذ �لبد�ية.

الذكرى المفّضلة لديِك معه؟ 
عيد ميالدي يف باري�س.

كيف كانت حياتِك منذ سنتين )أّي قبل لقائِك بإيلي(؟ 
جت حديثًا من لندن، وكانت هناك خيار�ت كثرية �أمامي! كنت 

ّ
كنت تخر

حمتارة بني �لبقاء يف لندن و�لبحث عن عمل هناك، �أو �لع�دة �إىل لبنان. 

ما رأيِك بموضوع تمكين المرأة؟ 
 ن�رش �ل�عي 

ّ
ة لتنمية �ملجتمع، ومن �ملهم

ّ
�أعتقد �أّنه م��ض�ع بالغ �الأهمي

ة 
ّ
ق�ضي باأّنها  ًا 

ّ
ق�ي �إميانًا  �أوؤمن  �أنا  قدوة.  نك�ن  �أن  و�لتاأثري من خالل 

نبيلة يجب �لعمل عليها ب�ضكٍل �ضحيح للحفاظ على قيمها.

أخبرينا عن دراستِك ووظيفتِك؟ 
 
ّ
ثم ة يف بريوت، 

ّ
�الأمريكي ة 

ّ
�للبناني ة يف �جلامعة 

ّ
�ل�ض�ؤون �ملالي در�ضت 

ًا يف 
ّ
ة Cass يف لندن. �أعمل حالي

ّ
ح�ضلت على �ضهادة �ملاج�ضتري من كلي

 عامني.
ّ
�رشكة PWC كم�ضت�ضارة دمج و��ضتمالك منذ ح��يل

إذا كان بإمكانِك االحتفاظ بغرضين فقط، ماذا 
تختارين؟ 

جي، هي غالية على قلبي، 
ّ
اها جّدتي ي�م تخر

ّ
�إي �أهدتني  �لقالدة �لتي 

زة يف حياتي.
ّ
وخامت �خلط�بة الأّنه ميّثل حلظة ممي

نعرف أّنِك شخص يفّضل الخصوصّية لكن األضواء 
اليوم مسّلطة عليِك...

ولكّنني  ي�مًا،  ت�ضتهِ�ين  مل  و�الأ�ض��ء   ،
ّ
عام ب�ضكٍل  متحّفظ  �ضخ�س  �أنا 

�أفتخر بارتباطي بعائلة �ضعب. �ضاأك�ن د�ئمًا �إىل جانب �إيلي مل�ضاندته.

ما هو أكبر إنجاز حّققِته حتى اآلن؟ 
رغبت  ولطاملا  �لـ27،  عمر  يف  زلت  ما  �إجناز"!  "�أكرب  كبري  لتعبري  �إّنه 

باإكمال در��ضتي بنجاح، �لعمل وحتقيق �أحالمي.

"األضواء لم تستهِوني 
يومًا، ولكّنني سأكون 
دائمًا إلى جانب إيلي 

لمساندته."

 • صفي نفسِك في 3 كلمات: عازمة، عفوّية وإيجابّية.

• أين ترين نفسِك بعد 10 سنوات: سأكون حّققت نفسي 
أكثر وأكثر.

• ما هي أحالمِك؟ التطّور بشكٍل دائم.
• الزفاف هو... فصل جديد.

• تفّضلين حفل زفاف كبير أو حميم؟ األمر ال يتعّلق 
بحجم الزفاف، بل باألشخاص الذين نحّبهم 

وسيحتفلون معنا.

• شريكتِك المفّضلة: والدتي.

• شعارِك في الحياة: كوني دائمًا سعيدة وابتسمي، 

الطاقة اإليجابّية معدية.

• ال تغادرين منزلِك دون: توديع والدّي.

• اإلطاللة المفّضلة لديِك: الجينز والكعب العالي.
• كعب عالي أم مسّطح؟ بالتأكيد كعب عالي.

.Grace Kelly :أيقونة الموضة المفّضلة لديِك •
• األغنية المفّضلة لديِك: Simply The Best للمغنّية 

.Tina Turner
• المدينة المفّضلة لديِك: باريس.

• موهبة تخّبئينها: أملك حدسًا يمّكنني من 
فهم الناس جّيدًا.

• تتطّلعين إلى... بداية جديدة.
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"عرفت منذ 
اللحظة األولى 

التي قابلته فيها 
أّنه الرجل الذي 

أريده." 

©
M

se
if



JAMALOUKI.NET

Z iad  Raphae l  Nassar
رائد في تصميم أكبر حفالت الزفاف

INTERVIEW

�إعد�د: ن�ر عرم�ين

Elie Saab ولبنان: رابط عاطفّي يزيد متانة كّلما كبر اسم 
العروسان  يّتخذ  أن  مفاجئًا  يكن  لم  لذا،  عالمّيًا!  الدار 
على  يمتّد  عرٍس  في  لبنان،  في  الزواج  خيار  وعائلتيهما 
ثالثة أّيام، وهو تقليد لبنانّي قديم، يوّقعه أهّم الخبراء 
المبدعين اللبنانّيين. كّل ليلة تحمل جّوًا مختلفًا: األولى 
كبير  باجتماٍع  تّتسم  والثانية  الشرقّية،  بالجذور  تحتفل 
جبال  جمال  تعكس  والثالثة  العروسين،  محّبي  لكّل 
لبنان في منزل آل صعب... أّما إطاللة العروس، فباألهمّية 
على  الضوء  تلقي  مقابالت  التقرير،  هذا  في  نفسها. 

الرؤية التي أراد هؤالء الخبراء المبدعين تجسيدها.

زفاف الموسم بتوقيع 
خبراء لبنانّيين مبدعين

ما كان مصدر اإللهام وراء حفل الزفاف؟
فبمجرد  بعيد�ً،  للبحث  د�عي  ال  �ضعب،  بعائلة  �الأمر  يتعّلق  عندما 

�أحالمهم،  ب�تيكاتهم وحتى يف  برفقتهم، يف منزلهم، يف  �أن تك�ن 

ذلك يفتح �لطريق لعامٍل من �الحتماالت. منذ �ضن��ت جتمعني عالقة 

 �ضيافتهم و�لطريقة �لتي يفتح�ن بها 
، ّ
�ضد�قة بهم و�أكرث ما �أّثر يف

قل�بهم ومنازلهم على حّد �ض��ء لكّل �ضخ�س يق�ضدهم. فما �أف�ضل من 

ه�  "�لبيت"  مفه�م  يك�ن  �أن  رنا 
ّ
قر لذ�،  منها،  الأنطلق  �لنقطة  هذه 

�لد�فع ور�ء ت�ضميم حفل �لزفاف، مع خلق مكاٍن مفت�ٍح حيث ي�ضعر 

�ل�ضي�ف بالرتحيب و�لدفئ.

كيف دمجَت روح الزوجين؟ وإلى أّي مدى تمّثلهما 
سهرة الزفاف التي صّممتها؟

يًا. 
ّ
 �لعرو�س و�لعري�س، ُتعترب حتد

ّ
ة خلق جتربة تالئم �ضخ�ضيتي

ّ
عملي

د 
ّ
حتد �لتي  تلك  و�إىل  ًا 

ّ
�ض�ي جتمعهما  �لتي  �الأم�ر  �إىل  د�ئمًا  منيل 

هناك  كان  وكري�ضتينا،  ج�ني�ر  �إيلي  حالة  يف  �لزوجني".  "روح 
 تناغم و��ضح يف روحيهما من �لّلحظة �الأوىل �لتي �لتقيتهما 

ّ
ح�س

فيها معًا، ما جعل عملنا �أ�ضهل بكثري. �لزفاف يعك�س �ض�رة ملا هما 

�لطاقة  تغمرهما  ر�قيان،  و�إمّنا  ب�ضيطان،  ان، 
ّ
و�ضخي د�فئان  عليه، 

وروح �له��ء �ملنع�س.
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�ل�ضهرة �لتي تلت �لزفاف

 Faqra Club يف
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ما الذي يجعل هذا الزفاف مختلفًا عن غيره؟ وهل 
من تفصيٍل محّدد لم نشهده من قبل؟ 

م 
ّ
وم�ضم فريد  حفٍل  فكّل  باآخر،  زفاٍف  نقارن  �أن  �مل�ضتحيل  من 

ة �لزوجني و�ضي�فهما، لكّنني �ضاأق�ل باأّن زفاف 
ّ
ليتنا�ضب مع ه�ي

على  �الأعر��س!  من  جديد  ن�ع  ه�  حتمًا  وكري�ضتينا  ج�ني�ر  �إيلي 

ة �لّل�ن 
ّ
ة �أحادي

ّ
ة �أزهار يف �لزفاف، بل خلفي

ّ
�ضبيل �ملثال، لن تري �أي

ة تعيد حتديد مفاهيم �لديك�ر �مل�ضبقة.
ّ
ع�رشي

هل من تفاصيل في الزفاف تجّسد تعّلق العائلة 
القوّي بالجذور والثقافة اللبنانّية؟

�الأ�ضباب  �أحد  وه�  نذكره،  �أن  دون  من  حمّتم  �الأمر  فهذ�  بالطبع، 

ة 
ّ
�لتي جعلتهما يختار�ن لبنان كمكان للزفاف، يف قلب �أر�ٍس جبلي

و�لتقاليد،  للثقافة  كبرية  قيمة  نعطي  �لعائلة.  منزل  من  قريبة 

�ملكان  ت�ضميم  م�ضاريعنا.  يف  �الإمكان  قدر  ذلك  جت�ضيد  ونحاول 

نتج مزيجًا من 
ُ
ي ة، ما 

ّ
�لطبيعة، مع نفحة ع�رشي ل�ضياق  �متد�د  ه� 

�لذي  �حلياة   
ّ
حب فيعك�س   ،

ّ
�جل� ا 

ّ
�أم  .

ّ
و�لع�رشي  

ّ
�لتقليدي �ل�جهني 

و�مل��ضيقى  ة 
ّ
�لتقليدي �لزّفة  على  �لرتكيز  مع  �ن، 

ّ
�للبناني به  يتمّتع 

ة. 
ّ
ة �حلي�ي

ّ
�ل�رشقي

كيف ناقشت رؤيتك مع إيلي صعب؟
ة للحدث، �إىل جانب �لتجربة 

ّ
 و�لطاقة �الإيجابي

ّ
كالنا نرّكز على �جل�

كّنا  كما   .
ّ
�لعاطفي �مل�ضت�ى  على  لل�ضي�ف  نخلقها  �أن  �أردنا  �لتي 

قة، فالقليل يعني �لكثري!
ّ
كالنا مّتفقني على م�ضاألة �لب�ضاطة �ملنم

صف العروس والعريس:
ا 

ّ
�أم ر�ئعة،  باأّنها  �أ�ضيف  �أن   

ّ
علي لكن  �أنيقة،  كري�ضتينا   

.
ّ
�إيلي ج�ني�ر، فه� حقيقي

صف الزفاف بثالث كلمات:
ر�ٍق، ال يحّده زمن وحدث منتظر!

حمطات خمتلفة من 

 من ت�قيع 
ّ
�ملطبخ �لعاملي

 Cuizina Catering
ت�ّزعت يف �أماكن خمتلفة
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N e i m a n  A z z i 
رائد في تصميم أكبر حفالت الزفاف

INTERVIEW

ما  كان مصدر اإللهام وراء احتفالّية الزواج؟
�لعرو�ضني،  �أ�ضل�ب  �العتبار عنا�رش خمتلفة:  �الأخذ يف عني   

ّ
علي كان 

ة لكّل 
ّ
ة و�الجتماعي

ّ
ة، و�جل��نب �لثقافي

ّ
فل�ضفة د�ر Elie Saab �جلمالي

م�قع من م��قع �لزفاف.

ما الذي يجعل هذا الزفاف مختلفًا عن غيره؟
ه�  �حلفل  و�الختالف.  �لفرق  �إحد�ث  ن ميكنهم 

َ
م  هم 

ّ
و�لثنائي �لعائلة 

�أنا  زة يف هذ� �ملجال. 
ّ
مر�آة تعك�س روح �مل�ضيفني، وعائلة �ضعب ممي

ممتاز.  ب�ضكل  �لبع�س  بع�ضنا  نفهم  ونحن  ط�يلة،  فرتة  منذ  �أعرفها 

ذ �ملبالغة، لكّن �لنتيجة د�ئمًا �أنيقة 
ّ
 �الأم�ر �لب�ضيطة وال حتب

ّ
عائلة حتب

قة، ما يجعل �ل�ضي�ف ي�ضعرون بالر�حة و�لفرح.
ّ
ومنم

كيف يعكس الزفاف تعّلق العائلة القوّي بالثقافة 
اللبنانّية؟

 لالحتفال 
ّ
 جّد�ً بلبنان، وهذ� ه� �ل�ضبب �لرئي�ضي

ّ
للعائلة ر�بط ق�ي

�إيلي  يعمل  �آخر.  مكان   
ّ

�أي يف  ولي�س  �لبلد  هذ�  يف  �ملنا�ضبة  بهذه 

 من تنظيم حفل 
ّ
�ضعب على رّد �جلميل لبلده، وما من منا�ضبة �أهم

زفاف �بنه �الأكرب هنا لت�ضليط �ل�ض�ء على مفه�م "�ضنع يف لبنان" 

ة باأ�ضل�ب 
ّ

من جميع �لن��حي. باالإ�ضافة �إىل ذلك، �ضتقام ليلة خا�ض

�خل�ضائ�س  جميع   
ّ
�ضي�ضم حفل  "�أر�بي�ضك".  فكرة  حتت   

ّ
�رشقي

ة، مثل �لطعام، �مل��ضيقى و�لزينة...
ّ
�لتقليدي

ما هي طبيعة عالقتَك مع عائلة صعب؟
جّد�ً  ة 

ّ
ق�ي تز�ل  25 عامًا وال  �أكرث من  منذ  بد�أت  بالعائلة  عالقتي 

ًا، 
ّ
ًا مثالي

ّ
ة، �الأمر �لذي �أفتخر به. �إيلي وكل�دين ي�ضّكالن ثنائي

ّ
ووفي

 خط�ة يق�مان بها. 
ّ

ل كلٌّ منهما �الآخر ويدعمان بع�ضهما باأي
ّ
يكم

ة 
ّ
�الأ�رشي �لرو�بط  وعلى  عظيمة  قيم  على  �أوالدهما  برتبية  قاما 

ا بالن�ضبة الإيلي �ضعب، فه� �ضديق وقبل كّل �ضيء فخر 
ّ
�أم ة. 

ّ
�لق�ي

�أنا حمظ�ظ بك�ين  لكّل من يعرفه وللبنان �لذي ميّثله خري متثيل. 

بًا للعائلة.
ّ
�ضديقًا مقر

صف الزفاف بثالث كلمات:
فخم، �ضاحر و�أنيق.
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مر��ضم �لزفاف يف �ل�رشح 

�لبطريركي، بكركي، لبنان



 Nicolas بامتياز من ت�قيع 
ّ
طعام عربي

ل 
ّ
ة للحفل �الأو

ّ
Audi تر�فق مع �الأج��ء �ل�رشقي

Le Plateau de Bakish يف

 Blue Sunrise ضهرة �لي�م �لثالث�

يف منزل �آل �ضعب

ون بعد مر��ضم �لزفاف، 
ّ
ه �إليها �ملدع�

ّ
ة" �لتي ت�ج

ّ
يف "�حلديقة �ل�رشي

وّقع Cat & Mouth �لطعام �لذي مّت تقدميه

�لطعام �لذي مّت تقدميه يف �لليلة �الأخرية من ت�قيع 

Four Seasons Hotel Beirut
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B a s s a m  F a t t o u h
Bassam Fattouh خبير ماكياج ومؤّسس ماركة

INTERVIEW

 منذ البداية يكّون المصّمم في ذهنه صورة لعروسه. 
هل نّسقَت مع إيلي صعب ماكياج كريستينا؟

ة �أ�ضيف 
ّ
ة، وهذه �ملر

ّ
بالطبع، فد�ئمًا ما يتمّتع �إيلي �ضعب بروؤية خا�ض

م 
ّ
ة �الإطاللة ��ضتناد�ً �إىل نظرة �مل�ضم

ّ
قنا �ض�ي

ّ
. ن�ض

ّ
�إليها �لعن�رش �لعاطفي

تها ومالحمها، باالإ�ضافة �إىل �إح�ضا�ضي.
ّ
لكري�ضتينا، �ضخ�ضي

صْف لنا نظرة إيلي صعب للعروس. 
�إطاللة  �لزفاف،  �إطاللتها ي�م  �لنظرة نف�ضها، خ�ض��ضًا ح�ل  َت�ضاركنا 

ة وناعمة. 
ّ
مالئكي

كيف جعلَت الماكياج يحاكي جمال كريستينا الغربّي؟ 
ة �لتي تتما�ضى 

ّ
�عتمدت ماكياجًا مرتكز�ً على �الإ�رش�قة و�الأل��ن �حليادي

ماكياج   .
ّ
�لذهبي من  خفيفة  مل�ضة  مع  وحاجبيها،  �ضعرها  ل�ن  مع 

 
ّ

مت�ّهج يربز �أجمل مالحمها، لكن بطريقة ناعمة، وكاأّنه مل يتطّلب �أي

 مع �ملحافظة على ب�رشة ن�رشة.
ّ
جمه�د، و�الأهم

 ما هي المالمح التي أردَت إبرازها في وجه كريستينا؟
ب�رشتها  �إىل  �إ�ضافًة  �لبارز،  �الأزرق  عينيها  ل�ن  ترّدد،   

ّ
�أي دون  من 

 �لذي ي�ضّكل تناق�ضًا ملفتًا مع �ضعرها �الأ�ضقر.
ّ

�جلميلة ول�نها �لربونزي

 

ما كان االنطباع األّول الذي كّونته عن كريستينا؟
بالنف�س  �لثقة  وبني  جهة،  من   

ّ
و�لطف�يل �ملرح  �جلانب  بني  جتمع 

ة من جهة �أخرى. مزيج جميل!
ّ
ة �مل�ضتقّلة و�لق�ي

ّ
و�ل�ضخ�ضي

ستعتمد العروس إطاللتين يوم زفافها، كيف 
سيختلف الماكياج المسائّي عن الماكياج األساسّي؟

�أل��ن  و�إ�ضافة �ملزيد من  ل 
ّ
�الأو �لتعديالت على �ملكياج  �ضتقام بع�س 

ة �لاّلمعة �لتي تتما�ضى مع �أج��ء �ل�ضهرة.
ّ
ظالل �لعي�ن �لذهبي
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W a s s i m  M o r k o s
 Pace e Luce مصّمم  الشعر وصاحب

INTERVIEW

منذ البداية يكّون المصّمم في ذهنه صورة 
لعروسه. هل نّسقت مع إيلي صعب تسريحة 

شعر كريستينا؟
ز �إيلي �ضعب باهتمامه باأدّق �لتفا�ضيل �لتي تتعّلق بعرو�ضه، 

ّ
يتمي

من �الألف �إىل �لياء. حتمًا مّت �لتن�ضيق معه لتح�يل نظرته �إىل حقيقة. 

أخبرنا أكثر عن تسريحة كريستينا...
باأ�ضل�ب  كري�ضتينا  وتتمّتع  �لفينتاج  بطابعه  �لف�ضتان  يّت�ضم 

�الإطاللة  حتاكي  �إمنا  ب�ضيطة  �لت�رشيحة  �أتت  لذلك  قدمي،  مل�كي 

ككّل. مّت �لرتكيز على طريقة و�ضع �لطرحة وعلى �أك�ض�ض��ر �لر�أ�س.

ما كان االنطباع األّول الذي كّونته عن كريستينا؟
ة وتعلم متامًا ماذ� تريد.

ّ
ة، هي ذكي

ّ
ة ملفتة وق�ي

ّ
ز ب�ضخ�ضي

ّ
تتمي

ما العوامل التي تحّدد النتيجة النهائية لتسريحة 
العروس؟

 يجب �أن ي�ضّكل ركيزة �لعمل، فه� يتما�ضى مع 
ّ
�الأ�ضل�ب �لكال�ضيكي

جميع �الأوقات وال ميكن �أن يزول. مالمح �ل�جه كالعي�ن و�الأنف 

حتّدد �ضتايل �لت�رشيحة �إ�ضافة �إىل �ضكل �لف�ضتان و�لطرحة.

ماذا يعني لك أن يختار مصّمم عالمّي فريق 
عمل لبنانّي في حدث مماثل؟

كثري�ً  �أحرتم  ني! 
ّ
�للبناني �خلرب�ء  وذوق  بفّن  ي�ؤمن  �أّنه  يعني  هذ� 

�خلرب�ء  �لكثري من  مع  م�ضريته  تعامل يف  �لذي  �إيلي �ضعب  خيار 

ًا لزفاف �بنه.
ّ
ني، لكّنه يف نهاية �ملطاف �ختار فريقًا لبناني

ّ
�لعاملي
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فستان زفاف من توقيع المصّمم األسطورّي ELIE SAAB، هو حلم كّل فتاة! يكبر هذا الحلم أكثر 
في  يوم  أهّم  كّللن  وملكات  مؤّثرة  شخصّيات  نجمات،  من  العروسات  رؤية  بعد  خصوصًا  وأكثر، 
حياتهّن بفساتينه. بلغٍز غامض نعرف تلقائّيًا أّن المصّمم المبدع هو وراء هذا الفستان! رّبما يكمن 
الزفاف من  نتذّكر أجمل فساتين  والقّصات.  التطريز  إلى  الزخرفة،  المبهرة من  التفاصيل  السّر في 

توقيع ELIE SAAB التي ال يمكن أن تفارق ذاكرتنا!

فساتين زفاف خالدة يف ذاكرتنا!

�إعد�د: رميي حرب

ELIE SAAB
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ة
ّ
�ض�رة �لزفاف �لر�ضمي

Princess Stéphanie of Luxembourg
لت كّل �الأنظار من ح�ل �لعامل نح� ل�ك�ضمب�رغ، ملتابعة 

ّ
يف 20 �أكت�بر 2012، حت�

 �لعهد �الأمري Guillaume و�لك�نتي�ضة 
ّ
 �لذي جمع بني ويل

ّ
حفل �لزفاف �لتاريخي

�أمام �لكامري�ت، حتى  �أطّلت �لعرو�س  �إْن  Stéphanie de Lannoy. ما  ة 
ّ
�لبلجيكي

ELIE SAAB، فدخلت  �أنامل �ملبدع  �ضحرت �لعامل بروعة ف�ضتانها �لذي وّقعته 

�لعرو�س  خالفت  �لزمن.  عرب  ة 
ّ
�مللكي �لعر�ئ�س  �أجمل  الئحة  �إىل  ًا 

ّ
تلقائي �إطاللتها 

مني من �أبناء بلدها كما جرت 
ّ
 بدل �أحد �مل�ضم

ّ
م �للبناين

ّ
�لت�ّقعات باختيار �مل�ضم

3900 �ضاعة من �لعمل، لتك�ن �لنتيجة  �لتقاليد. ��ضتغرقت �ضناعة ف�ضتان زفافها 

ة 
ّ

ل �إىل �أمرية، بف�ضتاٍن بق�ض
ّ
ة! �ضارت �لك�نتي�ضة بخط��تها �الأوىل نح� �لتح�

ّ
خيالي

�الأورغانز�،  �ل�ضاتان،  �ل�ضانتيه،  �لد�نتيل  �أقم�ضة  �أفخم  من  �أمتار  فيه   ،A �ضكل  على 

طة �لط�ل كانت �لّلم�ضة �لتي ذّكرتنا باالأ�ضل�ب 
ّ
�لت�ل و�لكريب �حلرير. �الأكمام �ملت��ض

ت�ضابكت  ل�ؤل�ؤ  ة 
ّ
حب �ألف  و50  كري�ضتال  ة 

ّ
حب �ألف   80 �الأمري�ت.  لف�ضاتني   

ّ
�لتقليدي

�أمتار   4 بط�ل  �ملن�ضاب من �خل�رش  وذيله  �لف�ضتان  نت 
ّ
زي ة،  بالف�ضّ ة 

ّ
بخي�ط مطلي

 بط�ل 15 مرت�ً، 
ّ

م �أن يجعلها من �لت�ل �حلريري
ّ
ا �لطرحة، فاختار �مل�ضم

ّ
ون�ضف. �أم

ج ر�أ�س �الأمرية. 
ّ
 �لذي ت�

ّ
لتكتمل مع تاج Altenloh de Bruxelles �ملا�ضي

ر�ضم �لف�ضتان
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Princess Claire of Luxembourg 
م 

ّ
للم�ضم ًا 

ّ
خا�ض وتقدير�ً  تف�ضياًل  متلك  ة 

ّ
�مللكي ل�ك�ضمب�رغ  عائلة 

�ختارت  قبلها،   Stéphanie �الأمرية  فعلت  كما   !ELIE SAAB
م نف�ضه �إطاللتها �لبي�ضاء. يف جن�ب 

ّ
ج �مل�ضم

ّ
�أن يت�  Claire �الأمرية 

 
ّ
ويل على  قر�نها  لتعقد  �لعرو�س  �أطّلت  كبري،  ح�ضٍد  و�أمام  فرن�ضا، 

�لّل�ن   
ّ
�لكرميي �لف�ضتان  �أتى   .Félix �الأمري  لل�ك�ضمب�رغ  �لثاين  �لعهد 

 V �ضكل  على  ة 
ّ

وبق�ض �لط�يلة  �لد�نتيل  �أكمام  مع  بامتياز،  ًا 
ّ
كال�ضيكي

ا �لذيل، فامتّد على ط�ل 3 �أمتار. �فرت�ضت زخرفة زهرة 
ّ
على �لظهر، �أم

بحبيبات  �أي�ضًا  تطريزها  مّت  وقد  �ل�ضانتيه  �لد�نتيل  قما�س  �لباروك 

�لكري�ضتال �لاّلمع و�لّل�ؤل�ؤ �ل�ضغري. وكاأّن �لف�ضتان وحده مل يكن كافيًا 

ة، 
ّ
�لفني �لتحفة  ة 

ّ
جمالي من  �لطرحة  فز�دت  �ملطل�ب،  �الإبهار  ليحّقق 

مّت  �الأزهار،  بزخرفة  ومغّطاة   
ّ

�حلريري �لت�ل  من  م�ضن�عة  وكانت 

للقرن  �لذي يع�د   
ّ
Diamond Vine Leaves �ملا�ضي تثبيتها بتاج 

�لتا�ضع ع�رش. 

ة
ّ
�ض�رة �لزفاف �لر�ضمي

ر�ضم �لف�ضتان
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�إن�ضتقر�م  �ل�ضاحلي  النا  �مل��ضة  نة 
ّ
مدو �ض�ر  �جتاحت   2014 �ضبتمرب   4 يف 

ي�ّقع  �أن  النا  �ختارت  �ل�ضاحر.   
ّ
بامللكي و�ضفه  ما ميكن  �أقّل  زفاف  بف�ضتان 

ل لديها ولدى و�لدتها �أي�ضًا. �ضخامة �لف�ضتان  م �ملف�ضّ
ّ
�إطاللتها �لبي�ضاء �مل�ضم

��ضتخدم فيه  �لي�م، فقد  �لتي جعلته حديث �جلميع حتى  �لعنا�رش  كانت من 

�إ�ضافة حبيبات  . مّتت 
ّ
�لت�ل ملنح �المتالء و�حلجم �ال�ضتثنائي 100 مرت من 

�لف�ضتان،  خياطة  من  �الأخرية  �ملرحلة  يف  �لّل�ن  ة 
ّ
�لعاجي �ل�ضغرية  �لّل�ؤل�ؤ 

. �ضالل 
ّ

لتتالءم مع ل�نه وتزيده �إ�رش�قة، وتكاملت مع �أك�ض�ض��ر �لر�أ�س �لل�ؤل�ؤي

�لّلمعان هذ�، �متّد �إىل �لذيل �لذي و�ضل ط�له �إىل 4 �أمتار.

ر�ضم �لف�ضتان

النا برفقة و�لدتها �لتي �عتمدت �أي�ضًا 

Elie Saab ف�ضتانًا من

Eleonora Carisi
 Eleonora Carisi �مل�ؤّثرة  ة 

ّ
�الإيطالي ة 

ّ
�ل�ضخ�ضي رت 

ّ
قر عندما 

�لزو�ج من خطيبها Paolo Soffiatti، �ختارت فيال تع�د للقرن 

يك�ن  �أن  ت على 
ّ
و�أ�رش و�قعة يف �ض��حي ميالن�،  �لتا�ضع ع�رش 

ًا، ومن �أف�ضل من ELIE SAAB �ضي�ضتطيع 
ّ
ف�ضتان زفافها ع�رشي

�إطالق  و�ضك  على  م 
ّ
�مل�ضم كان  حّلة؟  باأبهى  تريد  ما  ترجمة 

اٍم قليلة من زفافها، فكانت 
ّ
�أي ة بالعر�ئ�س قبل 

ّ
جمم�عته �خلا�ض

من �أو�ئل �لن�ضاء �لّل��تي �عتمدن ت�ضميمًا من هذه �ملجم�عة! ما 

، بقما�س 
ّ

�لع�رشي  
ّ
�ملينيمايل لالأ�ضل�ب  ر�ئع  �عتمدته ه� جت�ضيٌد 

ف�ضتان  �لظهر.  عن  تك�ضف  منخف�ضة  ٍة 
ّ

وبق�ض م 
ّ
�ملخر �لد�نتيل 

بي�ضاء  وبتخرمياٍت   
ّ
مثايل ب�ضكٍل  ج�ضمها  منحنيات  غمر  ق، 

ّ
�ضي

ة عند منطقة �ل�ضدر. 
ّ
مت�ضابكة، وبقما�س د�نتيل ي�ضبح �أكرث �ضفافي

ا �لطرحة �لتي كان من �ملفرت�س �أن تك�ن ط�يلة، مّت تعديلها 
ّ
�أم

 
ّ
�ل�ضبابي �أ�ضل�بها  تنا�ضب  �لعرو�س، كي  لتك�ن ق�ضرية بطلٍب من 

ة �لب�ضاطة، لكّن 
ّ
ز ف�ضتان �لزفاف، ه� �أّنه يبدو بقم

ّ
. ما مي

ّ
�لع�رشي

ة �لدّقة! 
ّ
نه هي بقم

ّ
�لتفا�ضيل �لتي تك�

�لعرو�س مع �إ�ضبينتيها

Lana El Sahely

ر�ضم �لف�ضتان



2017
Hannah Bronfman

 Hannah ة
ّ
نة �لر�ضاقة �لعاملي

ّ
قة �مل��ضيقى ومدو

ّ
يف مر�ك�س، مّت زفاف من�ض

ام 
ّ
Bronfman وكان �أ�ضبه بق�ض�س �ألف ليلة وليلة! �متّد �لزفاف ملّدة 3 �أي

 2017 �أيار   20 يف  خمتلفة!  �إطالالت   7 �لعرو�س  �عتمدت  خاللها  متتالية، 

بف�ضتاٍن   Hannah وظهرت  �ضخ�س،   200 بح�ض�ر   ،
ّ
�لر�ضمي �لزفاف  كان 

 .2017 للعر�ئ�س خلريف   ELIE SAAB  �ختارته من جمم�عة 
ّ
در�ماتيكي

�لالمعة  �لكري�ضتال  حبيبات  من  برت�ضيٍع  ز 
ّ
مطر بها،  مبالغ  ٍة 

ّ
بق�ض ز 

ّ
متي

حتى م�ضت�ى �خل�رش، وبع�رش�ت �لك�ضاك�س �مل�ضن�عة من �لت�ل �ملمتّد حتى 

�أر�دته  ما  ق، وه� كّل 
ّ
"�ضخم ومنم باأّنه  ف�ضتانها  �لعرو�س  �لقدمني. و�ضفت 

�لكعكة �ملنخف�ضة،  �أكملت ف�ضتانها بت�رشيحة  زة كهذه". 
ّ
لالإبهار بلحظة ممي

ة �إطاللتها باأك�ض�ض��ر �ضعر م�ضن�ع من �الأزهار.
ّ
وعك�ضت رومان�ضي

2018
Rose Leslie

Kit Haringtonو  Rose Leslie  
ّ
حب ة 

ّ
ق�ض �نتقلت  �أن  بعد 

ة، حّل ي�م 
ّ
�ل��قعي �إىل �حلياة   Game of Thrones من م�ضل�ضل  

زفافهما وكان منتظر�ً من قبل �لعامل. ف�ضتان �لزفاف كان بالتايل 

�لفينتاج  الأ�ضل�بها  ة 
ّ
وفي �ملمّثلة  بقيت  ذ�ته!  بحّد  ًا 

ّ
خا�ض حدثًا 

 ELIE جمم�عة  من  ف�ضتانًا  فاختارت  ة، 
ّ
ع�رشي بلم�ضة  مته 

ّ
وطع

 
ّ

SAAB للعر�ئ�س لربيع 2017 عك�س �أ�ضل�ب حفل �لزفاف �لتقليدي
ز 

ّ
، فخطفت Rose كّل �لقل�ب. ف�ضتان من �لد�نتيل �ملطر

ّ
�الإ�ضكتلندي

باأكماٍم  وه�  �الأ�ضفل،  �إىل  �خل�رش  من  ته 
ّ

ق�ض تّت�ضع  كبرية،  باأزهاٍر 

�لد�نتيل  قما�س  زة 
ّ
و�ملطر �ملت�ضابكة  �الأزهار  غّطت  �ضّفافة.  ط�يلة 

 
ٌ
تاج ر�فقها  �لتي  �لط�يلة  �لطرحة  على  �أي�ضًا  و�متدت  �لرقيق، 

ة. �الأك�ض�ض��ر �مللفت كان هذ� 
ّ
م�ضن�ع من �الأزهار �لبي�ضاء �لطبيعي

�حلز�م �لرفيع �لذي نحت �خل�رش.

ر�ضم �لف�ضتان

ر�ضم �لف�ضتان
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2018
 Hilary Swank

يف   Santa Lucia غابات  و�ضط  �الأ�ض��ء،  عن  بعيد�ً 

كاليف�رنيا �لتي تغمرها �أ�ضجار �ضخمة بخ�ضٍب �أحمر جتاوز 

"نعم"   Hilary Swank �ملمّثلة  قالت  �لـ800 عام،  عمرها 

ف�ضتانها  كان  �ضّك،  دون   .Philip Schneider خلطيبها 

�إبهار�ً  �الأكرث  �لعن�رش   ELIE SAAB ت�قيع  من  �الأبي�س 

من  �ضاعة   150 ة. 
ّ
رومان�ضي �أمرية  �إىل  لها 

ّ
وح� �لزفاف،  يف 

�خلياطة و�حلياكة الإمتام هذ� �لف�ضتان، من بينها 70 �ضاعة 

من  مرت�ً   25 مثل  �لفخمة  �الأقم�ضة  على  للتطريز  �ضت 
ّ

ُخ�ض

�أمتار   و6 
ّ

�ل�ضيف�ن �حلريري �أمتار من   8 �ل�ضانتيه،  �لد�نتيل 

لكّل  ًا 
ّ
حقيقي جت�ضيد�ً  �لف�ضتان  كان  �الأورغانز�.  �حلرير  من 

حت: 
ّ
لت وحلمت به Hilary بل و�أكرث بح�ضب ما �رش

ّ
ما تخي

�للبنايّن  م 
ّ
�مل�ضم عرفت  �لتي  هي  ملكة!".  �أّنني  "�ضعرُت 

 20 مد�ر  على  �حلمر�ء  ادة 
ّ
�ل�ضج على  ت�ضاميمه  و�عتمدت 

عامًا. بالرغم من �أّن �لف�ضتان فيه �لكثري من �لتطريز �لدقيق، 

م لينا�ضب 
ّ
�إاّل �أّنه كان مريحًا على حّد تعبري �لعرو�س، وقد �ضم

 خطاأ.
ّ

مقا�ضات ج�ضمها ب�ضكٍل خاٍل من �أي

ر�ضم �لف�ضتان
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�إيلي �ضعب ج�ني�ر وكري�ضتينا مر�د

كل�دين و �إيلي �ضعب مع �لعرو�ضني

ها
ّ
كل�دين �ضعب مع كري�ضتينا مر�د وو�لدي

ت�ض�ير: كارل حالل
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Chantal Thomass

�إلي�صا وكلودين �صعب 

�صريينا والنا �ل�صاحلي

Lauren Remington Platt Toni Gar nXenia Adonts

 Roni Seikaly وزوجها Martha GraeffCaroline Daur

Mohammed Al Turkiو Sara Sampaio

Dita Von TeeseAlina Baikova

r



THE WEDDING

D
A

Y
2

ت�صوير: كارل حالل

مر��صم �لزفاف يف �ل�رصح 

�لبطريركي، بكركي، لبنان
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THE WEDDING

�إيلي وكلودين �صعب



 Faqra Club ل�صهرة �لتي تلت �لزفاف يف�

�إيلي �صعب مع زوجة �إبنه
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Sara Sampaio�إلي�صا

 Karolina Kurkova Toni Garrn

Caroline Daur

ناتايل فنج

رز�ن جمال

نادين لبكي

كارن و�زن

Dita Von Teese

الر� ��صكندر

Bianca Brandolini ،Lily Donaldson
Siran Manoukian ،Sara Sampaio
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BLUE SUNRISE

D
A

Y
3

�إيلي �صعب جونيور وكري�صتينا مر�د

ت�صوير: كارل حالل

�إيلي وكلودين �صعب مع �لعرو�صني
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BLUE SUNRISE

Evangelie Smyrniotaki

 Karolina Kurkova

نتايل فنج، نتايل مروة، ماندي مرعب،

Caroline Daurالنا �ل�صاحلي و ،Evangelie Smyrniotaki

Caroline Daurو Amina Muaddi كري�صتينا مر�د وكلودين �صعب

 من 
ّ
Rony Seikaly، العب NBA �الأمريكي

�أ�صل لبناين و�صديق �لعائلة
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ثالثة  مدى  وعلى  التوالي،  على  الثالثة  للسنة 
ببيروت  العالم   JamaloukiCon حدث  شغل  أّيام، 
ما  كّل  في  ريادّي  محتوى  ضخمًا.  نجاحًا  وحّقق 
نجمات  حيوّية،  أجواء  والجمال،  الموضة  يخّص 
شغوفون  وزّوار  ومتخّصصون،  خبراء  عالمّيات، 
زيارة  فرصة  لِك  تتسنَّ  لم  حال  في  ومتفائلون... 
والكثير  فالكثير  العام،  هذا   JamaloukiCon
فاتتِك،  قد  والخبرات  المعلومات  األحداث،  من 
شاهديها في الصفحات التالية التي تختصر أوقاتًا 

مبهرة، غزت كّل وسائل التواصل االجتماعّي.

أكبر، أوسع شهرة 
وأكثر جرأة! 

نبيل باز، مارك عودة، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

ان حا�صباين، روز �ل�صويري، وكرما �إكمكجي
ّ
غ�ص



ق�صم خا�س بجريدة "�لنهار"

"LBCI" ق�صم خا�س بقناة
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PANELS

ة تاأ�صي�س عمل يف �لعامل 
ّ
جل�صة حو�ر Building Your Online Brand عن كفي

 قّدمتها Nathalie Mroue. �صاركتنا Negin Mirsalehi خربتها 
ّ
�لرقمي

 باالأعمال 
ّ

ة بد�ياتها وتكّلم Maurits Stibbe �أكرث عن �ل�صق �خلا�س
ّ

وق�ص Nathalie Mroue

جل�صة حو�ر بني Firras Al Wahabi وElsa Hosk تكّلمت خاللها 

عن م�صريتها و�ل�صعوبات �لتي و�جهتها يف عامل عر�س �الأزياء.

 M.A.C جل�صة مكياج قّدمها �ملدير �لفّني �لعاملي لدى د�ر

Elsa Hosk مع Romero Jennings



بجل�صة  ل 
ّ
�الأو يومه  يف   JamaloukiCon 2019 �نطلق 

 Bank Audi Presents: Woman ة حتت عنو�ن 
ّ
حو�ري

 ،Entrepreneurship – Power & Challenges
 Valerie �ل�صابقة  لبنان  جمال  ملكة  خاللها  حاورت 

Abou Chacra ن�صاء ر�ئد�ت يف عامل �لتجارة و�الأعمال 
هذ�  يف  ومتكينها  �ملر�أة  دور  على  �ل�صوء  �صّلطن  ة، 

ّ
�خلا�ص

ل، مب�صاركة 
ّ
ة يف �ليوم �الأو

ّ
�ملجال. �نتهت �جلل�صات �حلو�ري

ة 
ّ
ة �لغذ�ئي

ّ
جة لل�صح

ّ
ة و�لنا�صطة �ملرو

ّ
عار�صة �الأزياء �لكندي

 Girl يف حديٍث �صمن مبادرة ،Maye Musk حول �لعامل

of Now  �لتي �أطلقتها د�ر Elie Saab. حاورتها رئي�صة 
حترير جريدة "�لنهار" نايلة تويني جرى �حلديث عن نقطة 

ة 
ّ
ة يف م�صريتها وكيفي

ّ
�النطالق يف مهنتها، �ملحّطات �ملهم

.
ّ
�لتوفيق بني حياتها كعار�صة وحياتها كاأم

 M.A.C جل�صة مكياج قّدمها �ملدير �لفّني لدى د�ر

Cynthia Samuel مع Gregory Arlt

 Maye Musk مع Girl of  Now Initiative جل�صة حو�ر

Elie Saab قّدمتها نايلة تويني، بالتعاون مع د�ر

Alia Mouzannarو Karma EkmekjiValerie Abou Chacra

 Bank Audi مع Woman Entrepreneurship – Power & Challenges جل�صة حو�ر

 Alia Mouzannarو Zeina El Dana ،Karma Ekmekji عن طموحات �ملر�أة �لعاملة مع

Valerie Abou Chacra قّدمتها
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بجل�صة حو�ر   Karen Wazen �صاركت �لبلوغر 

خاللها  حتّدثت   .Dove مع  بالتعاون  ة 
ّ

خا�ص

خا�صت  وكيف  �ملو�صة  جمال  يف  بد�ياتها  عن 

مغامرة �ن�صتقر�م �لذي نقلها �إىل عامٍل �آخر، كما 

�لذ�ت و�لثقة بالنف�س.   
ّ
�إىل مو�صوع حب قت 

ّ
تطر

ة مع خبري �ملكياج 
ّ
�لّلقاء دورة تدريبي تلى هذ� 

Bassam Fattouh �لذي قّدم ن�صائح   
ّ
�للبناين

وجه  على  �ملكياج  ق 
ّ
طب وقد  ة، 

ّ
مهم ة 

ّ
جمالي

.Lea Bou Chaaya ة
ّ
�ملمّثلة �للبناني

ة للجمال مع 
ّ
جل�صة حو�ر Defying Beauty’s Stereotypes عن ك�رص �ل�صورة �لنمطي

Suzanne Nawwar قّدمتها Mariam Khairallahو Cyrine Abdelnour

 Real خالل جل�صة حو�ر Karen Wazen
Dove بالتعاون مع and Raw Bassam Fattouh جل�صة مكياج قّدمها

Lea Bou Chaaya مع
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 11fHonoré عنو�ن  وحتت  �لثاين  �ليوم  يف 

 ،Presents: Inclusivity over Exclusivity
 Emmaو  Dima Ayad متان 

ّ
�مل�صم �صاركت 

ملكة   Designer  24 بوتيك  و�صاحبة   Boutros
 Nadine Wilson Njeim ابقة 

ّ
�ل�ص لبنان  جمال 

 .Rym Saidi ة 
ّ
�لتون�صي �لعار�صة  �أد�رته  حو�ٍر  يف 

�لذ�ت،  قبول  على  �ملر�أة  ت�صجيع  كان:  �ملو�صوع 

�ملدير  مع  ة 
ّ
تدريبي دورة    M.A.C د�ر  قّدمت  كما 

�ملكياج  ق 
ّ
طب �لذي   Gregory Arlt  

ّ
�لعاملي  

ّ
�لفني

وقّدم   ،Cynthia Samuel �ملمّثلة  وجه  على 

مكياٍج  على  للح�صول  و�حليل  �لن�صائح  بع�س 

مع  �ليوم  هذ�  يف  ة 
ّ
�حلو�ري �جلل�صات  �نتهت   .

ّ
مثايل

مديرة   Amina Mohamed بني  جرت  حمادثة 

،Farfetch ة لدى موقع
ّ
�الّت�صاالت و�لعالقات �لعام

 Plum Concept صة بوتيك�
ّ
Raya Dernaika موؤ�ص

 Lana Elو �الأزياء،  مة 
ّ
م�صم  Racil Chalhoub

ق �إىل 
ّ
نة �ملو�صة و�جلمال. وقد مّت �لتطر

ّ
Sahely مدو

.Farfetch ق �الإلكرتويّن
ّ
�آخر حملة ملوقع �لت�صو

 جل�صة حو�ر Inclusivity Over Exclusivity مع

Rym Saidi قّدمتها Nadine Wilson Njeimو Emma Boutros ،Dima Ayad

جل�صة حو�ر A Conversation With Farfetch مع 

Lana El Sahelyو Raya Dernaika ،Racil Chalhoub 
Amina Mohamed قّدمتها

Amina Mohamed

تكّلمت Rym Saidi خالل �ملقّدمة عن معاناتها 

�صها للرف�س لعّدة مر�ت يف 
ّ
يف بد�يتها وتعر

كا�صتينغ عر�س �أزياء
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WORKSHOPS

ن�صائح  من  �ال�صتفادة  من  ل 
ّ
�الأو �ليوم  يف  �لز�ئرون  متّكن 

 Sisley من  خرب�ء  قّدم   .Workshops  
ّ
ق�صمي يف  مة 

ّ
قي

�لت�صوير  فّن  عن  جل�صة  هناك  كانت  �ل�صعر،  عن  ن�صائح 

 Frame With ح�صاب  �صاحبة   Diala Shuhaiber مع 

يف  ا 
ّ
�أم  .Riri Dada نة 

ّ
�ملدو مع  �أخرى  وجل�صة    a View

على  �حل�صول  فر�صة  للز�ئرين  ت�صّنى  فقد  �لثاين،  �ليوم 

ة تطبيق �ملكياج مع خبري �لتجميل 
ّ
ن�صائح وحيل حول كيفي

مع  �مل�صتد�مة  �ملو�صة  عن  معلومات   ،Nabil Makhoul
يف  ة 

ّ
جتاري عالمات  �إن�صاء  ة 

ّ
كيفي  ،Roni Helou م 

ّ
�مل�صم

 Bouchra ة 
ّ
�ال�صت�صاري �خلبرية  مع  و�جلمال  �ملو�صة  عامل 

 .Rita Lamah Hankach وتن�صيق �الأزياء مع Boustany
للز�ئرين  ت�صّنى  �ل�صخم،  �حلدث  هذ�  من  �الأخري  �ليوم  يف 

�الأحذية  �صناعة  مر�حل  عن  مو�صوع  يف  �مل�صاركة  فر�صة 

جل�صة  تلتها   ،Andrea Wazen �الأحذية  مة 
ّ
م�صم مع 

 .Clarins ة �لعناية بالب�رصة مع خرب�ء لدى
ّ
ة عن كيفي

ّ
تدريبي

ة 
ّ
ات �ملكياج فر�صة �مل�صاركة يف جل�صة تدريبي

ّ
كانت ملحب

د�ر لدى   Mariam Khairallah �ملكياج  خبرية  مع 

 Lana El �لبلوغر  وجه  على  �ملكياج  قت 
ّ
طب �لتي   M.A.C

Sahely. �زد�د �صجيج جناح JamaloukiCon 2019، مع 
 ،NYX د�ر  نّظمتها  �لتي   NYX Face Awards م�صابقة 

ة 
ّ
فني مكياج  �إطالالت  بابتكار  مت�صابقني   10 �أف�صل  قام  �إْذ 

ة بهم، مبا�رصًة يف قلب �حلدث.
ّ

خا�ص

Rose-Marie Said خالل ور�صة عمل 
Clarins: Beauty of  the Eyes
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 Overcoming خالل ور�شة عمل Rita Dahdah
The Obstacles Of  Relocating

 Rita Lamah Hankachو Nabil Makhoul
Makeup Hacks خالل ور�شة عمل

Roni Helou خالل ور�شة عمل 
Sustainable Fashion 101

Andrea Wazen خالل ور�شة عمل 
Introduction To Shoe Making

 Frame with a View نة
ّ
Diala Shuhaiber �شاحبة مدو

Inside Instagram Photography خالل ور�شة عمل



66JAMALOUKI.NET 66JAMALOUKI.NET Steps To Getting خالل ور�شة عمل Bouchra Boustany
Your Dream Job In Fashion And Beauty

Rita Lamah Hankach خالل 
Personal Styling ور�شة عمل

جل�شة مكياج قّدمتها Mariam Khairallah خبرية املكياج 

Lana El Sahely مع M.A.C لدى دار
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Tamara Farra خالل ور�شة 
NYX Face Awards عمل

Rima Makhlouf و Elie Abi Karam خالل 
Sisley: Beauty Of  The Hair ور�شة عمل

 NYX خالل ور�شة عمل

Face Awards
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VEET MEET & GREET

للزائرات  كانت   ،Veet Meet & Greet ق�شم  يف 

النجمات  ال�شور مع  والزائرين فر�شة لقاء والتقاط 

باملرح  مليئة  حمّطة  واجلمال.  املو�شة  نات 
ّ
ومدو

اأي�شًا  الأ�شئلة  بطرح  للمعجبات  �شمحت  ة 
ّ
واحليوي

ف اإليهّن عن كثب.
ّ
ات والتعر

ّ
على كّل ال�شخ�شي

Cynthia Samuel

Valerie Abou Chacra

Nathalie Fanj

Rym Saidi
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Romy Chibanyو Rina

Alice Abdel Aziz

Carol Hannoun

Ingrid Bawab

Blogger WanaBe

Lara Scandar

Karen Wazen

Rita Dahdah

Christina Karam

Natalie Sallaum
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 Elsa ة 
ّ
ال�شويدي موديل  ال�شوبر  علينا  اأطّلت  ل، 

ّ
الأو اليوم  يف 

معها.  ال�شور  والتقاط  للقائها  املعجبون  فتهافت   ،Hosk
�شاركت يف جل�شة مكياج قّدمها Romero Jennings  املدير 

ق بالتايل على وجهها العديد 
ّ
 لدار M.A.C، وطب

ّ
الفّني العاملي

حّلت  بل  هنا،  احلدث  هذا  يف  م�شاركتها  تنتِه  مل  احليل.  من 

 ،Firras Al Wahabi اأدارها  ة 
ّ
حواري جل�شة  �شمن  �شيفة 

Faux Consultancy. يف هذا الّلقاء، حتّدثت  �س �رشكة 
ّ
موؤ�ش

التي  ال�شعوبات  وعن  ة 
ّ
املهني م�شريتها  عن  ال�شوبرموديل 

واجهتها يف عامل عر�س الأزياء. كما اأكّدت اأّنها مل تكن متلك 

ة بنف�شها، لكّنها تخّطت ذلك مع مرور الوقت. اإ�شافًة 
ّ
ثقة حقيقي

اأن  قبل  درا�شتهّن  يكملن  اأن  الفتيات  جميع  ن�شحت  ذلك،  اإىل 

ٍة 
ّ
جه من  املهنة.  هذه  اأحبنب  اإذا  الأزياء  عر�س  عامل  يدخلن 

خالل  الرائعة  اإطاللتها  عن  النظر  نغ�ّس  اأن  ميكننا  ل  اأخرى، 

هذه اجلل�شة، فارتدت بّزة فينتاج من Dior، تاأّلفت من تّنورة 

اأبي�س. بدت  قتها مع حذاء 
ّ
ن�ش الناعم،   

ّ
الزهري بالّلون  و�شرتة 

باربي جّذابة، فلفتت اجلميع بجمالها وذكائها!

ELSA
HOSK
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 M.A.C جل�شة مكياج قّدمها املدير الفّني العاملي لدى دار

Elsa Hosk مع Romero Jennings

ارتدت ف�شتان من Elie Saab خالل حفل

Farfetch X JamaloukiCon 
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صور من رحلتها 
إلى بيروت 

نشرتها عبر 
حسابها الخاّص 

على إنستقرام
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NEGIN
MIRSALEHI

املو�شة  مهرجان  من  الثاين  اليوم  انطلق 

 Negin ة 
ّ
الهولندي ة 

ّ
العاملي نة 

ّ
املدو مع  واجلمال 

ة اإىل جانب 
ّ
Mirsalehi . �شاركت يف جل�شة حواري

Maurits Stibbe حبيبها و�رشيكها يف تاأ�شي�س 
 ،Nathalie Mroue اأدارتها   ،Gisou عالمة 

�شات 
ّ
ة وواحدة من موؤ�ش

ّ
وهي خبرية عالقات عام

يف  احلديث  جرى   .Maison Pyramide وكالة 

ة التي بداأت 
ّ
Negin املهني هذا الّلقاء عن م�شرية 

ة 
ّ

خا�ش مو�شة  نة 
ّ
مدو عرب  بدايًة  اأفكارها  تنقل 

ت�شاءل  اأن  بعد   .2012 العام  يف  اأطلقتها  بها 

اأطلقت  �شعرها،  ة 
ّ
و�شح جمال   

ّ
�رش عن  املعجبون 

بالعناية  �شة 
ّ

املخ�ش عالمتها   2015 العام  يف 

مرتكزة  م�شتح�رشات  تقّدم  التي   Gisou بال�شعر 

ها. 
ّ
�رش كان  فهذا  النحل،  ينتجها  مغّذياٍت  على 

من   
ّ
احلب هذا  وك�شبت  النحل  تربية  تع�شق  هي 

اأجيال. جلاأت   6 عائلتها التي متار�س املهنة منذ 

Negin Mirsalehi اإىل اإطاللٍة كاجويل معتمدًة 
 لنفحٍة 

ّ
�شرتة ذات اأكمام ق�شرية، مع حزاٍم حديدي

ذي  وحذاء  دنيم  �رشوال  مع  قتهما 
ّ
ن�ش ة، 

ّ
ع�رشي

.
ّ
راأ�س حاّد من Tom Ford بالّلون الذهبي



LBCI خالل مقابلة على قناة Maurits Stibbeو Negin Mirsalehi

صور من رحلتها 
إلى بيروت 

نشرتها عبر 
حسابها الخاّص 

على إنستقرام
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CYRINE
ABDELNOUR

يف اليوم الثالث، توافد الزائرون لفر�شة مقابلة النجمة 

جل�شة  يف  �شاركت   !Cyrine Abdelnour ة 
ّ
اللبناني

خبرية   Mariam Khairallah جانب  اإىل  ة، 
ّ
حواري

 Suzanne وحاورتهما   M.A.C دار  لدى  املكياج 

هذا  يف  "جمالِك".  جمّلة  حترير  رئي�شة   Nawwar
ال�شورة  عن ك�رش  الّلقاء، حتّدثت 

ة 
ّ
اجلمالي املعايري  حتّدي  ة 

ّ
وكيفي للجمال  ة 

ّ
النمطي

املعروفة يف جمتمعنا، و�شّددت على اأّن كّل الفتيات هّن 

ة. وقد �شاركت خربتها 
ّ

جميالت على طريقتهّن اخلا�ش

اأوىل  يف  الزائدة  نحافتها  ب�شبب  ر 
ّ
للتنم �شها 

ّ
تعر عن 

ابنتها  مع  عالقاتها  عن  تكّلمت  كما  مهنتها.  مراحل 

وكيف حتر�س على حمايتها من كّل اأنواع النتقادات 

فكانت   Cyrine Abdelnour اإطاللة  ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
ال�شلبي

الألوان  من  مبزيٍج  بف�شتان  اّت�شمت  ة، 
ّ
واأنثوي اأنيقة 

.Poise Design ة وانتعلت حذاء اأ�شود من
ّ
البنف�شجي

M.A.C PRESENTS

Cyrine Abdelnour
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Cyrine Abdelnour شفريتها� M.A.C من Rose Gilded Glam لوحة ظالل عيون من جمموعة

M.A.C ة
ّ

ز بني Cyrine Abdelnour واملعجبني على من�ش
ّ
لقاء ممي
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وشتاء  خريف  مجموعة  عرض   Ingie Chalhoub المصّممة  أعادت 
 .JamaloukiCon 2019 Ingie Paris في حدث  2020-2019 لدارها 
كانت ضيفة الشرف، وافتتحت منّصة العرض في اليوم األّول بأزياٍء 
مبهرة مستوحاة من كليوباترا. في كواليس العرض، كان لنا هذا 

الحديث معها، وألهمتنا بالفعل بطاقتها اإليجابّية التي ال تنضب.

فما   ،JamaloukiCon حدث  في  لمشاركتِك  جّدًا  سعداء  نحن 
الذي دفعِك لهذا التعاون؟ 

 اإىل قلبي، وحني توا�شل معي، فرحُت كثرياً 
ٌ
فريق عمل JamaloukiCon قريب

مة  التي �شتفتتح عرو�س اأزياء احلدث بن�شخته الثالثة. اأ�شعر بالفخر 
ّ
كوين امل�شم

ة الثانية، وكوين 
ّ
ال�شديد، كما اأّنني �شعيدة كوين اأقّدم عر�س اأزياء يف بريوت للمر

 .JamaloukiCon شيفة �رشف يف حدث�

المصرّية  الحضارتين  بين  مزيجًا  الحظنا  المجموعة،  في 
والرومانّية، أخبرينا أكثر عن مصدر اإللهام.

ة، 
ّ
ة وولدُت يف م�رش. كليوباترا امراأة قوي

ّ
ة-فرن�شي

ّ
كما تعلمون، جذوري لبناني

تتمّتع  وكانت  قي�رش،  يوليو�س  من  جت 
ّ
تزو روما،  وملكة  م�رش  ملكة  كانت 

جعلني  ما  وهذا  نف�شه.  الوقت  يف  ا�شة 
ّ
ح�ش لكّنها  ة، 

ّ
قوي ة 

ّ
و�شخ�شي بكاريزما 

ة.
ّ
اأ�شتلهم ملجموعتي التي تهدف اإىل منح املراأة القو

شعرنا بقّوة المرأة من خالل األكسسوارات واأللوان القوّية.
ة، لتلك التي 

ّ
مُت املجموعة لكليوباترا احلديثة ولي�شت التقليدي

ّ
بكّل �رشاحة، �شم

تّتبع  التي  والع�رشين  الواحد  القرن  من  امراأة  لكّل  مُت 
ّ
�شم ة. 

ّ
بالع�رشي تتمّتع 

وتع�شق املو�شة. 

THE M.A.C RUNWAY

INGIE PARIS

Ingie Chalhoub يف ختام العر�س
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مع  رول  أند  روك  لمسة  األزياء  تمنحي  أن  استطعِت  كيف 
الحفاظ على صورة كليوباترا القديمة؟

تي املختلطة، لكّنني اأحببُت اأي�شًا 
ّ
ة هي هوي

ّ
يتعّلق الأمر بالإبداع. الفكرة الرئي�شي

ة. 
ّ
ة وع�رشي

ّ
اأن اأ�شيف مل�شة الروك اأند رول، لأغمر الأزياء بهالة �شاب

من هي امرأة Ingie Paris؟ 
ة.

ّ
ة وع�رشي

ّ
 اأن تبدو �شاب

ّ
امراأة حتب

الجحيم  في  ممّيز  مكان  "هناك   :Madeleine Albright تقول 
به  تقومين  الذي  فما  النساء".  من  غيرها  تساعد  ال  امرأة  لكّل 

لمساعدة المرأة العربّية؟
خالل  من  الن�شاء،  من  غريها  تدعم  اأن  امراأة  كّل  فعلى  حّق،  على   Madeleine
طريقتي  على  رائدة  اأكون  واأن  الكثري،  اأجنز  اأن   

ّ
اأحب اأنا  واإجنازاتها.  اأعمالها 

ة والإمارات والكويت والبحرين وقطر. لذلك، 
ّ
عُت اإىل اأ�شواق ال�شعودي

ّ
ة. تو�ش

ّ
اخلا�ش

من خالل اإجنازاتِك، تكونني م�شدر اإلهام ومثاًل لغريِك من الن�شاء.

أو  األحيان  من  الكثير  في  تترّدد  قد  العربّية  المرأة  أّن  سّيما  ال   
تخاف أن تفشل؟

يجعل  ما  ميديا،  ال�شو�شيال  طريق  عن  النفتاح  من  الكثري  هناك  بات  اليوم، 

التعبري عن نف�شها  ع املراأة على 
ّ
اأ�شج اأزيائي،  املراأة مّت�شلة بالعامل. ومن خالل 

تها.
ّ
و�شخ�شي

ما هي الذكرى التي تحتفظين بها من:
ة الأوىل التي ا�شت�شفت فيها اأ�شخا�س من دار Chanel لإقناعهم باأّن 

ّ
دبي: املر

�س اهتمامًا 
ّ
ة تكر

ّ
ة. فمن قبل، مل تكن الدور العاملي

ّ
دبي وجهة للماركات العاملي

لهذه املنطقة.

دفع  ما  ات، 
ّ
ال�شتيني خالل  م�رش  يف  احلرب  هو  لالأ�شف  اأتذّكره  ما  كّل  القاهرة: 

عائلتي ملغادرة البالد.

اأتذّكر  زلت  وما  فيها،  ترعرعُت  فقد  باري�س،  يف  كثرية  ذكريات  هناك  باري�س: 

�شديقاتي.

بريوت: اأحّن اإىل بريوت كثرياً، واأ�شعر ب�شعادة غامرة كّلما اأتيُت اإليها. 

كيف تصفين هوّية الدار؟
اأجواء  �شمن  باري�س  يف  كربت  ب�شاطة.  بكّل  ة 

ّ
لبناني ة 

ّ
فرن�شي  Ingie Paris دار 

اأفتتح الأتولييه  اأن  ًا بالن�شبة يل 
ّ
املو�شة، وتاأّثرت بها كثرياً. وكان الأمر طبيعي

ل يل يف باري�س. 
ّ
الأو يف كوالي�س العر�س



 HEARTBEAT CHARITY
FASHION SHOW

"أنا سعيدة جّدًا 
ومتحّمسة كثيرًا لهذا 

العمل الخيرّي الذي 
من خالله أقوم بدعم 

 Heartbeat جمعّية
التي أقّدر رسالتها كثيرًا 

وجهود مؤّسسها 
الدكتور فيكتور جبارة".

عفت كريدّية 
Effys مؤّسسة دار

ة لدى دار M.A.C األوانًا مفرحة 
ّ
ا�ستخدمت Vimi Joshi خبرية املكياج العاملي

ع ال�سفاه على اجلفنني ملنح اإ�رشاقة رائعة.
ّ
تعك�س الأمل، كما و�سعت ملم

THE M.A.C RUNWAY

واإن�سانية،  اأهدافًا خمتلفة  الثاين حمل  اليوم  الأزياء يف  عر�س 

بالأطفال   
ّ
تهتم التي   Heartbeat جمعية  دعم  خالل  من 

عنوان  حمل  الذي  العر�س  هذا  القلب.  باأمرا�س  امل�سابني 

جموهرات  دار  برعاية  كان   ،The Future is Bright
قلبها  من  ة 

ّ
كريدي عفت  دة 

ّ
ال�سي �ستها 

ّ
موؤ�س اأعطت  وقد   Effys

من  اإطاللة   30 العر�س  ن 
ّ
ت�سم احلدث.  هذا  اإجناح  اأجل  من 

:Jeff  Aoun تن�سيق  مة عرب ومن 
ّ
مًا وم�سم

ّ
23 م�سم توقيع 

 ،Nicolas Jebran ،Maison Rabih Kayrouz
 ،Georges Chakra ،Tony Ward ،Azzi & Osta
 ،Rami Kadi ،Hussein Bazaza ،Jean-Louis Sabaji
 ،Rani Zakhem ،Dima Ayad ،Karoline Lang
 ،Harithand ،Hass Idriss ،Roni Helou ،Sara Melki
 ،Thym ،Lama Jouni ،Madiyah Al Sharqi ،JessicahK
نت 

ّ
وتزي  ،Mira Hayekو  ،BoyFriend The Brand

دار  من  اأحذية  وانتعلن   Effys دار  من  العار�سات مبجوهرات 

.Andrea Wazen

Effys جموهرات من دار

Nathalie Fanjو Maxime Chaya قّدم احلفل
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"من خالل عرض األزياء 
الخيرّي هذا، سنستطيع 
معالجة 8 أطفال ولدوا 

مع تشوهاٍت خلقّية في 
القلب، سننقذ حياتهم، 

ونعطي األمل لهم 
ولعائلتهم". 

ريم بلطجي المديرة المسؤولة عن 
Heartbeat المشاريع لدى جمعّية

Tony WardGeorges ChakraJessica K

Hass Idriss

Hussein Bazaza

Maison Rabih Keyrouz

Nicolas Jebran

Azzi & Osta

Rami Kadi Maison de Couture 
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THYM
  JamaloukiCon من  الأخري  اليوم  اختتم 

�شة 
ّ
موؤ�ش قّدمت   .Thymلـ ز 

ّ
ممي اأزياء  بعر�س 

خلريف  جمموعتها   Rebecca Zaatar الدار 

الأخرية  هذه  ارتكزت   .2019-2020 و�شتاء 

يحاكي  الذي  املبتكر   
ّ

الع�رشي الطابع  على 

ة التي تقّدر املو�شة.
ّ
اأ�شلوب املراأة ال�شاب

"هي المّرة األولى التي 
أقّدم فيها عرض أزياء، 

وأنا متحّمسة جّدًا! 
مجموعة الخريف تحمل 
 ،Flickering Flames عنوان

استوحيتها من الّلحظة التي 
تسبق اندالع لهب النار، فيها 

ألوان داكنة وأخرى مبهرة 
وقوّية، مثل األصفر واألحمر".

THE M.A.C RUNWAY

Rebecca Zaatar يف ختام العر�س
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Thym من كوالي�ض عر�ض



 Andrea ة
ّ
مة الأحذية اللبناني

ّ
اأطلقت م�صم

ت�صميم  ًا 
ّ
وح�رصي الأوىل  ة 

ّ
للمر  Wazen

يف   JamaloukiCon بحدث   
ّ

خا�ض حذاء 

�صمته  وقد   ،CON-cept Store ق�صم 

بت�صميمه  الأخري  هذا  ز 
ّ
متي  .Gloria

ال�صّفاف املتوّفر بـ3 األوان نيون، يرافق كّل 

حذاء خلخال للكاحل، باإمكانِك تن�صيقه مع 

اأحذية اأخرى خمتلفة.

 Alexandra Hakim ت�صاميم من JamaloukiCon ًا حلدث
ّ
مت ح�رصي

ّ
اأحذية من Andrea Wazen �صم

مهرجان  يف  الأبرز  الن�صاط  �صّكل  ق 
ّ
الت�صو اأّن  بّد  ل 

 CON-cept بف�صل  ذلك   !JamaloukiCon 2019
Store  الذي قّدم العديد من ت�صاميم املالب�ض والأك�ص�صوارات 
ة! اأبرز 

ّ
ة مع ال�صتفادة من خ�صوماٍت ح�رصي

ّ
من دوٍر عربي

امل�صاركني Karen Wazen التي اأطلقت جمموعة نّظاراتها 

 Madiyah Al Sharqi ،Dima Ayad ،ًا
ّ
اجلديدة ح�رصي

 ،Steffy ،L’Atelier Nawbar ،Alexandra Hakim
.Jessica Kو Amy Gattas

ّ
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 Madiyah Al Sharqi ت�صاميم من

 Steffy ت�صاميم من Dima Ayad ت�صاميم من Amy Gattas ت�صاميم من

 L’Atelier Nawbar ت�صاميم من

 By Karen Wazen ت�صاميم من

 Jessica K ت�صاميم من



JAMALOUKICON X FARFETCH
 JamaloukiCon مهرجان  اأبواب  اأُقفلت   ،

ً
م�صاء العا�رصة  ال�صاعة  عند 

ل يوم من املهرجان، 
ّ
2019 يف مركز Seaside Arena بريوت واخُتتم اأو

لكّن اأجواء الفرح واملرح انتقلت اأي�صًا اإىل O By Michel Fadel حيث 

ا�صتمتع   .JamaloukiCon x Farfetch بحفل  ال�صيوف   
ّ
اأهم احتفل 

ة.
ّ
ة والأجنبي

ّ
اجلميع باملو�صيقى العربي

Elsa Hosk

Maye Musk

Negin Mirsalehiصريين عبد النور�

اإجني �صلهوبكلودين واإيلي �صعب
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JAMALOUKICON X FARFETCH

لرا ا�صكندر

رمي ال�صعيدي وو�صام بريديفالريي اأبو �صقرا

ا�ض وغاييل �صماحة
ّ
 مينى نح

كارن واأندريا وازن

اإلي�صا

نتايل فنج

دانا حوراين



اب وح�صني بظاظا
ّ
اإنغرد بو فريا�ض الوهابي وجيف عون

كري�صتينا كرم

لنا ال�صاحليكارول حنون

را�صيل �صلهوباأليك�صندرا حكيم

ريتا دحدح

Andrea Adamo
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اأندريا دكاك�صينتيا �صموئيل

عمر كفوري، نايلة تويني ومالك مكتبيVimi Joshi ومرمي خرياهلل رامي قا�صي

دميا عياد

87 ق�صم من فريق "جمالِك"
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ا�ض، زياد وكارول �صالمون

ّ
ام فّتوح، لينا نح

ّ
ب�ص

منى الهراوي، اإيلي �صعب، روز ال�صويري، كلودين �صعب وماريا رعيدي

ا�ض
ّ
روز ال�صويري، بيار ال�صويري، ماندي مرعب ولينا نح

Elsa Hosk
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Negin Mirsalehi وكارن وازن

رمي ال�صعيدي، �صريين عبد النور و�صينتيا �صموئيل

Gregory Arltو Romero Jennings ،األي�صار دياب

فريد رحمة، مي�صال فا�صل وو�صام بريدي

درينا ورومي �صيباين
ّ
اط، ديزيره ق�صي�ض وجويل معو

ّ
�صمر حو

اب، ح�صني بظاظا ولرا ا�صكندر
ّ
اإنغريد بو

اإلي�صا

نايلة تويني واإجني �صلهوب

مي�صال فا�صل
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 Gucci for
net-a-porter.com

In full Bloom
عندما تكونني �صيفة �صمن زفاٍف و�صط اأجواء 

 .
ّ
 رومان�صي

ّ
الطبيعة، عليِك التحّلي باأ�صلوٍب اأنثوي

اختاري نقو�ض وطبعات الأزهار والورود 

ورّكزي على اأن تكون الأقم�صة �صّفافة وهدلة.

In full BloomIn full BloomIn full BloomIn full Bloom
Dolce & Gabbana

Oscar de la Renta

 Ranjana Khan
net-a-porter.com

 Erdem
matchesfashion.com

M
A
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C
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Giambattista ValliGiambattista Valli

Peter Pilotto

 Philipp Plein
farfetch.com
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يف زفاٍف �صمن اأجواء الغابات والأدغال، عليِك 

ة. 
ّ
اأن تكوين خاّلقة يف اإطاللتِك وفائقة الع�رصي

اجلئي اإىل الّلون الأخ�رص امل�صيء واختاري اأي�صًا 

 اأن تكون حقيبتِك 
ّ
نق�صة الفهد اجلريئة. من املهم

.Statement قطعة

إىل اللاإىل اللإىل الل إىل اللاجلئي  إىل اللاجلئي 

ة الفهد اجلريئة. من املهمصة الفهد اجلريئة. من املهمصة الفهد اجلريئة. من املهم صنق�صنق�

 Johanna Ortiz
mytheresa.com

 Christopher Kane
net-a-porter.com

 16Arlington
net-a-porter.com

Ranjana Khan

 Montunas
farfetch.com

 Rosantica By Michela
Panero

Prada

Gucci

H
E

R
M

È
S 
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E
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A
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 2
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9

Run Wild
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Simone Rocha
 Sophia Webster
net-a-porter.com

 Self-Portrait
mytheresa.com

Rochas

 Prada
Net-a-porter.com

ة يف حفل الزفاف الذي 
ّ
الب�صي حّلة اجلاذبي

�صتح�رصينه، من خالل اللون الأ�صود، ومن خالل 

قما�ض الدانتيل واأخرياً من خالل احلذاء الذي 

ي�صل اإىل طول الركبة.

Alluring Shadows

Rochas

Simone Rocha

Self-Portrait
mytheresa.com

Casadei

Carine Gilson

 Philosophy Di
Lorenzo Serafini

 Bienen-Davis
net-a-porter.com
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مجوهراتي

اإبداعاٍت  ابتكار  على   CARTIER دار  عملت  لطاملا 

جمموعة  اآخرها  مة، 
ّ
قي ومعايَن  رموزاً  حتمل  ة، 

ّ
ع�رصي

ة 
ّ
ات العالية، احلرفي

ّ
Magnitude الراقية. توازن بني التقني

ي عن لقاء 
ّ
القدمية، والأ�صلوب امل�صتحدث، هي التعبري احل�ص

مبهر  تاأّلق  متناق�صة.  كرمية  اأحجار  بني  نوعه  من  فريد 

للما�ض، اإ�صاءة لأحجار الياقوت اإىل جانب اأحجار الأوبال، 

، ترافقه 
ّ

د اإىل جانب الكري�صتال ال�صخري
ّ
بروز لأحجار الزمر

ببع�صها،  الكرمية  الأحجار  هذه  متتزج  املرجان.  اأحجار 

ة 
ّ
معدني واألوانًا  ة، 

ّ
�صفافي فيه  جمياًل  ًا 

ّ
ب�رصي تاأثرياً  لتعطي 

 
ّ
الذهبي البّني  بالّلون  الكوارتز  حجر  الدار  اختارت  ة. 

ّ
نقي

 .
ّ

الوردي الذهب  من  امل�صنوعة   Aphélie قالدة  ن 
ّ
ليزي

 
ّ
الكولومبي د 

ّ
الزمر من  اأحجار   7 ترت�صفها   ،Théia قالدة 

اأحجار  من  تتاأّلف   ،Équinoxe قالدة  م�صتديرة،  باأ�صكاٍل 

الالزورد املغمورة باملا�ض من عّدة األوان والياقوت الأ�صفر. 

عة 
ّ

Yuma �صكل ال�صم�ض مر�ص اأخرياً، تلتقط الدار يف قالدة 

باملا�ض. يف �صوار Soreli، تختبئ �صاعة فاخرة حتيط بها 

الياقوت  بني   Zemia �صوار  يجمع  واأخرياً،  املا�ض.  اأحجار 

، العقيق واملا�ض ليكون تكرميًا للطبيعة 
ّ
الأزرق والأرجواين

فيها  الثمينة  التحف  ت�صبه  التي  القطع  هذه  كّل  بت�صميمه. 

ة بامتياز، اإْن يف الت�صميم اأو يف الألوان.
ّ
مل�صة �رصقي

اإعداد: جووي غ�صطني

لوحة شرقّية مرّصعة 
باألحجار الكريمة

C
AR

TI
ER

Soreli عقد

Aphélie العار�صة تعتمد عقد

العار�صة تعتمد عقد 

Équinoxe

Yuma اأقراط

Théia خامت

Zemia صوار�
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موضتي

إطاللتِك الصيفّية على 
طريقة أيقونات الموضة

ًا لال�صرتخاء، بل اأي�صًا لإتقان اإطاللٍت على املو�صة! 
ّ
ال�صيف، لي�ض فقط وقتًا مثالي

زة. ل حتتاري يف تن�صيق 
ّ
�صفر، رحالت، لقاءات كثرية، نحتاج لأن تكون اإطاللتنا ممي

الّلواتي اعتمدن  الزمن اجلميل،  اأزيائِك، بل قومي بجولٍة �رصيعة على �صور جنمات 

اأبرز �صيحات هذا املو�صم منذ عقود! خذي اإذاً الإلهام منهّن، واختاري الأك�ص�صوارات 

املنا�صبة لتكوين فا�صيني�صتا يف كّل منا�صبات املو�صم. 

اإعداد: رميي حرب

Get Inspired:

Icons on
Vacation
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Jane Birkin
 والراقي 

ّ
 املينيمايل

ّ
اأ�صلوب Jane Birkin، هو جت�صيٌد لل�صتايل الباري�صي

ات، اأتقنت اأجدد ال�صيحات اآنذاك التي 
ّ
يف اآن. هي جنمة من حقبة ال�صتيني

لت اإىل رفيقتها الدائمة، كما 
ّ
راأيناها هذا املو�صم اأي�صًا. حقيبة الق�ّض حتو

ن�صاء  تعتمد  الأبي�ض.  والتي�رصت  اجلينز  �رصوال  باعتماد  ا�صتهرت  اأّنها 

لأ�صلوب  م�صّطح  مع حذاٍء  تن�صيقه  منتظم، وميكن  ب�صكٍل  اللوك  هذا  اليوم 

ة.
ّ
كاجويل، اأو مع حذاء Platform بالكعب العايل لإطاللة ر�صمي

 Balenciaga
net-a-porter.com

Sensi Studio
matchesfashion.com

 Serpui
farfetch.com

Roberi & Fraud

Frame

Prada

إطاللة مينيمالّية مريحة

أضيفي قّبعة 
Bucket ونّظارات 
صغيرة لتكملي 

إطاللتِك 
بأكسسواراٍت 

رائجة

Tip

Icons on
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Princess Diana
يف  ديانا  الأمرية  اأ�صلوب  من  م�صتوحاة  كثرية  �صيحات 

اإطاللتها يف  الواجهة هذا املو�صم، لكن  اإىل  ات عادت 
ّ
الثمانيني

ة عام 1986 جت�صّد واحدة من اأكرث ال�صيحات الرائجة 
ّ
ال�صعودي

التي  الأك�ص�صوارات  حتى  ال�رصوال.  فوق  الف�صتان  ال�صيف،  هذا 

اللوك، من نّظارات كبرية وحذاء بكعب  الأمرية هذا  اأكملت بها 

ًا. هذا اللوك هو م�صدر 
ّ
�صغري، هي من القطع الأكرث رواجًا حالي

ة.
ّ
 للوكاتِك اليومي

ّ
وحي مثايل

Bottega Veneta

Vanina

By Far

Sally LaPointe
modaoperandi.com

Peter Pilotto
modaoperandi.com

Elie Saab

نقشة األزهار 
الرائجة ستجعل 

لوكِك أكثر 
حيوّية

Tip

ُمخاطرة بأناقة

موضتي
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Elizabeth Taylor
ات التي تربز خ�رصها 

ّ
ارتكز اأ�صلوب Elizabeth Taylor على الق�ص

الرفيع ومنحنيات ج�صمها، وغالبًا ما ا�صتخدمت احلزام لتحقيق ذلك! 

ات العتماد �صيحة احلزام العري�ض 
ّ
ا�صتوحي من لوكها يف اخلم�صيني

العرو�ض وعلى  ات 
ّ

انت�رص هذا لوك على من�ص  .
ّ

الذكوري ال�رصوال  مع 

باالأربطة  وحذاء   
ّ
هند�صي ب�صكٍل  حقيبة  اأ�صيفي  اأي�صًا.  اإن�صتقرام 

لِك جنمة �صرتيت �صتايل!
ّ
ة حتو

ّ
الرفيعة للم�صة ع�رصي

Dolce & Gabbana

 Loewe
matchesfashion.com

Frankie Shop

Mara Hoffman
modaoperandi.com

 Saint Laurent
Paris

 Rosantica by Michela
 Panero

matchesfashion.com

اختاري حزام 
على شكل 

كورسيه 
إلطاللة جريئة

Tip

لوك كالسيكّي بلمسة مشاغبة
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Jackie Kennedy
ة 

ّ
ات الهند�صي

ّ
�صيحات الدنيم هذا ال�صيف ال تعّد وال حت�صى! من الق�ص

حمدودة.  لي�صت  خياراتِك  عة... 
ّ
املطب الت�صاميم  اإىل  املتنا�صقة  غري 

ات 
ّ
ا�صتوحي من اإطاللة االأيقونة Jackie Kennedy يف اأواخر ال�صتيني

من  يعّد  الذي  الراأ�ض  وو�صاح  الدنيم  ف�صتان   
ّ
�صيحتي بني  لتجمعي 

 .
ّ
ام ال�صيف احلار

ّ
ة هذا املو�صم، وهو مفيد الأي

ّ
االأك�ص�صوارات ال�رصوري

ة 
ّ
عملي  Tote اأو  �صّفافة  وحقيبة  نة 

ّ
ملو جاٍت 

ّ
بتدر نّظارات  اختاري 

.
ّ

للح�صول على لوك هذه االأيقونة باأ�صلوب �صيف 2019 احليوي

Loren Stewart

Malone Souliers

Marques'Almeida

 Celine
mytheresa.com

 Gucci
matchesfashion.com

 HERMÈS
Heure H

ابتعدي عن 
األسلوب 

الكالسيكّي 
باعتماد فستان 

بقّصة غير متوازية 
عند األطراف

Tip

أسلوب أنثوّي وعصرّي

موضتي

 Christian
Louboutin
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 االأنيق والبعيد عن التكّلف خالل 
ّ
د هذه النجمة االأ�صلوب الفرن�صي

ّ
جت�ص

اأّن �صورتها مّت التقاطها  ات. للوهلة االأوىل، قد تظّنني 
ّ
حقبة ال�صتيني

 على هذه االإطاللة 53 عامًا!  
ّ
ة، لكن مر

ّ
هذا العام خالل العطلة ال�صيفي

اآخر ال�صيحات، من  اقة يف تن�صيق 
ّ
كانت ال�صب  Françoise Hardy

 Baker عة
ّ
ن ب�صعار، اإىل قب

ّ
�رصوال الدنيم االأبي�ض مع التي�رصت املزي

لها اإىل مثاٍل 
ّ
ًا. كّل تف�صيل يف هذه االإطاللة يحو

ّ
Boy الرائجة حالي

رائع لالأ�صلوب الكاجويل هذا ال�صيف.

Dior

Maison Michel

  Acne Studios
modaoperendi.com

 Neous
mytheresa.com

Brunello Cucinelli

Valentino

Alexander wang

أكملي إطاللتِك 
بحقيبة على 
شكل حزام 

كما تفعل كّل 
فاشينيستا هذا 

الموسم!

Tip

لوك شبابي مرح

Françoise Hardy
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 PRE-FALL
2019

التوقيت المناسب 
للمبالغة!

هذا هو الوقت الذي يربط بين موسمّي الخريف والصيف. 
هنا، يمكنِك اختيار ومزج كّل ما تحّبينه من الصيحات من 
2019. ما يمكننا  التحضيرّية لموسم خريف  المجموعات 
ما  قدر  بالغي  المينيمالّي،  لألسلوب  مكان  ال  ّ إ قوله 

تستطيعين في األكسسوارات، النقوش واألحجام!  

اإعداد: نور عرموين

ن
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FEATHER
بال�صحر  فوراً  التفكري  دون  الري�ض  نرى  اأن  ميكننا  ال 

م مبختلف 
ّ
، �صم

ّ
املبهر! هو خفيف وناعم ذا طابٍع اأنثوي

ن االأكمام واأ�صفل الف�صاتني.
ّ
االأ�صكال، فزي
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T
O

RY
 B

U
R

C
H

ات يف املوا�صم الفائتة، لكن 
ّ

هي �صيحة غابت عن املن�ص

املجموعات.  ة 
ّ
لبي غ ة على 

ّ
وبقو لت�صيطر  تعود  ها هي 

للح�صول  ال�رصوال  فوق  التنورة  اأو  الف�صتان  اإذاً  ارتدي 

جتعل  ال  ال�صيحة  فهذه  انتبهي،  ة. 
ّ
ع�رصي اإطاللٍة  على 

القوام يبدو مم�صوقًا.
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 PUFFED
SLEEVES

و�صيلة  مبثابة  هي  املنتفخة  االأكتاف 

اآخر.  م�صتوى  اإىل  االإطاللة  لنقل  �صهلة 

اختاري ما ينا�صبِك من هذه الت�صاميم. 
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 BOLD
ACCESSORIES

االإطاللة  كّل  بتغيري  كفيلة  واحدة  قطعة  هي 

واإبرازها لتكون ذات جانٍب مغاير. املبالغة تكون 

حا�رصة، اإْن باحلجم الكبري اأو باالألوان ال�صارخة!

 GOLD
ة 

ّ
االأ�صا�صي االألوان  من   

ّ
الذهبي الّلون  بات 

ات 
ّ

من�ص على  نراه  امراأة،  كّل  خزانة  يف 

اأو  العرو�ض يف كّل مو�صٍم وبطريقٍة بارزة 

اأحيانا بطريقٍة خجولة من خالل التطريز. 

يف  ترتّددي  ال   !
ّ
ملكي لون  اأجمل  األي�ض 

اعتماده حتى خالل النهار. 
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PONCHOS
ًا، 

ّ
وعملي مريحًا  فقط  لي�ض  البون�صو  ت�صميم 

املو�صم  نراه هذا  ة. 
ّ
بلم�صاٍت ع�رصي مًا 

ّ
بل مطع

باألوان واأ�صكال خمتلفة.
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 PLAID
عات رائجة يف املو�صم ال�صابق، 

ّ
كانت نق�صة املرب

وقٍت   
ّ

اأي من  اليوم  ة 
ّ
اأهمي اأكرث  باتت  لكّنها 

القم�صان،  على  مكان،  كّل  يف  جندها  م�صى! 

االأحذية، االأو�صحة وحتى حقائب اليد.
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DIOR TIMEPIECES

مجوهراتي

1947 خّطًا جديدًا  Christian Dior في العام  لم يخلق 
حّب  الناس  قلوب  في  أحيا  بل  فحسب،  الموضة  في 
إلى  جيٍل  ومن  آخر  إلى  موسم  من  واالحتفال.  الحياة 
جيل، انتقلت أجواء الرقص واالستعراض وحفالت العشاء 
وحتى  األكسسوارات  العروض،  األزياء،  إلى  الفاخرة 
 DIOR من Dior Grand Bal الساعات... مجموعة ساعات
من  لحظٍة  بكّل  االستمتاع  إلى  تدعوِك   ،TIMEPIECES

حياتِك وكأّنِك سندريال : أجمل سّيدة في السهرة! 

ساعة الخياطة الراقية:
نجمة الحفلة

اإعداد: ميادة اأبوخزام 
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الراق�صة،  احلفلة  ح�صناء  دائمًا  اأنِت   ،Dior دار  قانون  يف 

ترتدين اأجمل الف�صاتني واأ�صخمها، تكت�صني باالأقم�صة الفخمة، 

نني 
ّ
وتتزي والربوكاد،  وال�صاتان  التفتا  اإىل  االأورغانزا  من 

من  واالأزهار...  ات 
ّ
الطي كال�رصائط،  اخليال،  من  بتفا�صيل 

 Dior Grand Bal جمموعة  يف  االأوىل  الرق�ض  خطوات 

عنها  حتّدثنا  التي  العنا�رص  تلك  جميع  باتت  ة، 
ّ
االأيقوني

االأك�ص�صوارات  اإىل  االأزياء  من  للدار،  ت�صميٍم  كّل  يف  متجّذرة 

جمموعة  ة 
ّ
الفرن�صي الدار  اأطلقت   ،2011 العام  يف  وال�صاعات. 

 
ّ

زت باإدخال تعقيد ح�رصي
ّ
�صاعات Dior Grand Bal، ومتي

 اأداة ذبذبٍة 
ّ
يف �صناعة ال�صاعات: عيار Dior Inversé، ت�صم

ويف  االحتفاالت!  ف�صتان  حلركات  متجيداً  القر�ض  اأعلى  يف 

 ،Dior Grand Bal �صاعات  2019، ها هي جمموعة  العام 

ن 
ّ
ة لتزي

ّ
الكوتور من جديد وبطريقٍة ع�رصي تتالعب بتفا�صيل 

مع�صمِك باأ�صعد االأوقات. 

Dior Grand Bal Opéra،     �صاعات  جمموعة   
ّ
ت�صم

بعيده  وحتتفل   
ّ
الباري�صي االأوبرا  دار  د 

ّ
متج نوعها،  من  فريدة 

ع 
ّ
-مرب

ّ
دت يف قر�ٍض دائري

ّ
الـ350! اأزياء العرو�ض اآنذاك جت�ص

ة االأوىل، ت�صطّف حوله املا�صات الاّلمعة، وت�صقل جماله 
ّ
للمر

يطّل   
ّ
ثم مت�صاعدة،  نغماٍت  ذات  والذهب  الالآلئ  من  رق�صٌة 

 ،Cannage  على امل�رصح واملن�صوج على منط 
ّ

الوردي الذهب 

 ،Napoleon III ما يذّكرنا باملقاعد التي كان يجل�ض عليها

ن بوتيك الدار 
ّ
وكان �صبق اأن اختارها Christian Dior ليزي

 .Avenue Montaigne يف

10

©
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ّ
اأر�صيف الدار �صّكل م�صدر االإلهام االأ�صا�صي

 Dior Grand Bal صاعة�

Miss Dior

 Dior Grand صاعة�

Bal Wild
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هو عدد األّيام التي 
يتطّلبها تقطيع 

حجر أوبال قادر أن 
يضيء قرصًا قطره 

36 ملم!

5
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مجوهراتي
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الدار، وما زال يتمايل  �ض 
ّ
زة لدى موؤ�ص

ّ
له مكانة ممي الري�ض 

 Bal des جموهرات  من  عقود  �صبعة  بعد  مع�صمِك  على 

 Dior Grand Bal �صاعات  يف  تف�صيٍل  كّل   .Oiseaux
نها، 

ّ
يزي عن�رٍص  وكّل  ة، 

ّ
خيالي ًة 

ّ
ق�ص يخرب   Supernatural

ة وتاريٍخ عريق يف �صناعة ال�صاعات 
ّ
ٍة تام

ّ
يحكي عن حرفي

االأوبال  حول  يرتاق�ض  احلرير  باألوان  ري�ض  الفاخرة. 

الذبذبة،  اأداة  ن 
ّ
تزي ة 

ّ
بري ري�صة   25 عن  ف�صاًل  االأ�صرتايل، 

وفرا�صة تفتح جناحيها خلف القر�ض.

حمدودة  بدورها،   Dior Grand Bal Wild جمموعة 

الزو�صيت  االإ�صدار، تزدان بلون الفريوز االأزرق ولون معدن 

لوحة  الداكن.  االأ�صود  الري�ض  مع  يتزاوجان  اللذين  االأخ�رص 

الدار  لِك  تقّدم  ز. 
ّ
ممي دنيم  �صوار  يرتاأّ�صه  عر�ٌض  بل  ال  ة، 

ّ
فني

 Dior عنوانها  احلفالت،  يف  عنها  غنى  ال  ت�صاميم  اأي�صًا 

ة 
ّ
Grand Bal Plume،  وكما يدّل ا�صمها، ي�صّكل الري�ض مر

 ن�صختني. 
ّ
اأخرى جنم املجموعة املحدودة االإ�صدار التي ت�صم

ت�صاميم اأ�صبه بعرو�ٍض تطّل يف نهاية عر�ض كوتور، تكت�صي 

ع باملا�ض. 
ّ

ن بالري�ض وترت�ص
ّ
باالأبي�ض، تزدان بالذهب، تتزي

زها، بقع نق�صة النمر التي تك�صو خلف القر�ض متجيداً 
ّ
ما ميي

ا 
ّ
اأم  .Christian Dior ملهمة   ،Mitzah Bricardلـ

فرحًا  فتزهر   ،Dior Grand Bal Miss Dior جمموعة 

كع�صق موؤ�ص�ض الدار للحدائق. األوان تتمايل على عرق الّلوؤلوؤ، 

 بريقًا و�صعادة! 
ّ
واأوقاٌت ت�صع

 Dior Grand صاعة�

Bal Plume

 Dior Grand صاعة�

Bal Opera

 Dior Grand صاعة�

Bal Supernatural
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MESSIKAMESSIKA

مجوهراتي 

تفّضله  الذي  الحجر  هو  األزل،  منذ  الماس 
العالم!  امتلكت  أّنها  فتشعر  تمتلكه  النساء، 
لم تختلف يومًا معانيه، أو حتى أهمّيته، لكن 
 Valérie .ما قد تبّدل هو القالب الذي ُوضع فيه
العريقة  المجوهرات  دار  سة  مؤسِّ  ،Messika
تلبسه  أن  وقّررت  الماس  عشقت   ،MESSIKA
باتت  كثيرة،  تصاميم  أطلقت  معاصرًا.  ثوبًا 
أكسبت  التي   Move مجموعة  أبرزها  أيقونّية، 

الماس حركًة ال مثيل لها...

الماس، كّل يوم!

اإعداد: ميادة اأبوخزام



JAMALOUKI.NET113

�س دارها 
ّ
يف وقٍت ق�سري، مل ت�ستطع Valérie Messika اأن ت�ؤ�س

 
ّ
العاملي امل�ست�ى  اإىل  وت�سل  ة 

ّ
الع�رصي للمج�هرات  ة 

ّ
اخلا�س

اأن  بعد  باملا�س،  تفكرينا  تغيري  على  اأي�سًا  عملت  بل  فح�سب، 

دة اأعمال 
ّ
اأ�سافت له هالًة ت�سابق الزمن! واإىل جانب ك�نها �سي

ة بها، هي رائدة يف ك�رص 
ّ

ناجحة، ترتاأّ�س دار جم�هرات خا�س

وت�ساميم  ق�الب  وابتكار  باملا�س،  املتعّلقة  ة 
ّ
النمطي الق�الب 

غريبة واأكرث حداثًة. جمم�عة Move خري دليٍل على ذلك، راأت 

ة بف�سل ما�ساتها 
ّ
العاملي اإىل  2007، وو�سلت  العام  الن�ر يف 

 عن 
ّ

الثالث التي ت�همِك باأّنها يف حركٍة دائمة! 3 ما�سات تعب

قدمًا.   
ّ
وامل�سي باال�ستمرار  لتذّكرِك  والغد،  الي�م  االأم�س،   

ّ
حب

ال�سنني  عبت  متتلكها،  اأن  دة 
ّ
�سي كّل  على  ة 

ّ
اأ�سا�سي ت�ساميم 

ٍة حّلًة جديدة. جمم�عة Move Noa حملت 
ّ
واكت�ست يف كّل مر

ت خ�امت واأ�ساور من الذهب 
ّ
ا�سم ابنة Valérie الثانية، و�سم

 ،Move Romane بدورها  الثالث.  املا�سات  مع  املتزاوج 

 ّ
2016، وجمعت بني االأ�سل�ب املينيمايل العام  الن�ر يف  راأت 

�سة الدار جمم�عة 
ّ
 جعلت م�ؤ�س

ّ
 الروماين، ثم

ّ
والت�سميم الهند�سي

التي   Move Titanium اإطالق  مع  للرجال  متاحة   Move
على  ورّكزت  واملا�س،  التيتاني�م  بني  �سناعتها  يف  جمعت 

اخلّفة، اإْذ ال يزن كّل ت�سميم اأكرث من ب�سع غرامات. ويف العام 

اإطالق جمم�عة  على  �سن�ات   10 الدار مبرور  احتفلت   ،2017
واإطالق   Gigi Hadid مع  تعاوٍن  اإقامة  خالل  من   ،Move
كثرية  اإجنازاٌت  ة. 

ّ
احل�رصي  Move Addiction جمم�عة 

ز، وهدفها حت�يل املا�س 
ّ
حّققتها دار Messika، عن�انها التمي

ة اإىل مرافقِك الدائم يف كّل منا�سباتِك 
ّ
من رفيق اأوقاٍت ح�رصي

ة اأم ال، ومن ال�ا�سح اأّن الر�سالة 
ّ
اتِك، �س�اء كانت ر�سمي

ّ
وي�مي

قد و�سلت! 

Messika النجمات يعشقن تصاميم

"يشّكل الماس جذوري 
وخبرتي. عندما أطلقت 
دار المجوهرات الخاّصة 

بي، أردت أن ُيعتمد 
الماس كّل يوم."

Valérie Messika

Gigi Hadidو Valérie Messika

Karolina Kurkova

Nina Dobrev

Ana Beatriz Barros

Sara Sampaio

Move من جمم�عة
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Cult Gaia

Clyde

Maison MichelMaison Michel

Gucci

Eugenia Kim

Nick Fouquet

Gucci

Gigi Burris

Sensi Studio

قّبعة القّش ضرورّية للعطالت الصيفّية! لكن 
ال نريدها ممّلة أو كالسيكّية. إلى جانب أشكال 
القّبعات التي اعتدِت على اعتمادها، اخترنا لِك 
فيها  تتداخل  التي  التصاميم  من  مجموعة 

تفاصيل عصرّية تناسب صور إنستقرام.

StrawHats

Clyde

ة تناسب صور إنستقرام.تفاصيل عصرية تناسب صور إنستقرام.تفاصيل عصريتفاصيل عصرية تناسب صور إنستقرام.

Rosantica

ة! لكن ة! لكن 
ة. إلى جانب أشكال ة. إلى جانب أشكال 

Nina Dobrev
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Balenciaga

Lynn Ban

Mark Cross

Gabriela Hearst

Jacquemus

Loewe

Strapped

 Saint Laurent
Paris

StrappedStrappedStrapped

Erdem

 MiniBagبـ المعروفة  الصغيرة  الحقيبة 
الموضة،  ساحة  في  جديدًا  عنصرًا  ليست 
الموسم.  هذا  في  طرق  بعّدة  تجّددت  إّنما 
تزّينت  المبهرة،  النيون  ألوان  عليها  حّلت 
بالخرز وانصبغت أيضًا بالذهب الخالص! هي 

أجمل أكسسوار للمناسبات الرسمّية.

MiniBags



هذا الشهر

ال �سّك اأّن االأدب ه� من م�سادر 

 Van ة لدى
ّ
االإلهام االأ�سا�سي

Cleef & Arpels، وها هي 
ة من ق�س�س 

ّ
�س ق�س

ّ
الي�م تخ�س

�سك�سبري خللق جمم�عة جم�هرات 

 Romeo & سمتها� راقية 

 اأكرث 
ّ
ن يرمز اإىل احلب

َ
Juliet. م

من رومي� وج�لييت؟ النتيجة: 

 تخطف االأنفا�س باأحجارها 
ٌ
قطع

الكرمية واإبداع ت�ساميمها.

 اإىل 
ّ
ها هي �ساعات Fendimania تن�سم

 
ّ

ة! تعب
ّ
جمم�عة Fendi Timepieces االأيق�ني

ة من 
ّ
ة مع مل�سٍة ع�رصي

ّ
عن ج�هر الدار االإيطالي

 ،FF 
ّ
ع الذي يحمل حريف

ّ
خالل اإطارها املرب

�سعار الدار. ال�ساعات مت�ّفرة بالّل�نني االأحمر 

ة!
ّ
ة والع�رصي

ّ
، تنا�سب املراأة الكال�سيكي

ّ
والرمادي

اأ�سافت دار Chloé اإىل جمم�عة خريف و�ستاء 

2020-2019 حقيبة Aby اجلديدة. حقيبة 
ة من الدرجة االأوىل، ميكن اعتمادها بـ 3 

ّ
عملي

طرق خمتلفة، كما اأّنها مت�ّفرة باأل�ان البّني، 

 الغامق، االأزرق الفاحت واالأ�س�د.
ّ

الرمادي

ادر 

Van
، وها هي 

س�س�س �س�س

هرات 

Romeo &
أكرث 

لييت؟ النتيجة: 

أحجارها 

�ساحبة ال�س�ت اجلديد يف عامل م��سيقى الب�ب، 

ة االأكرث ا�ستماعًا على م�ست�ى العامل، هي 
ّ
املغني

 اإىل عائلة 
ّ
Dua Lipa. مّت اختيارها لتن�سم

ة 
ّ
Yves Saint Laurent وتك�ن �سفرية جمالي

ت عن هذه اخلط�ة اجلديدة قائلًة: "اأنا 
ّ

لها. عب

ة والتاأثري، 
ّ
ة التمّتع بالثقة والق�

ّ
اأوؤمن باأهمي

ا ت�ؤمنني به، واأعتقد اأّن هذه 
ّ
وعدم التنازل عم

ال�سفات تتالءم مع الفل�سفة الكامنة وراء عطر 

Yves Saint Laurent اجلديد".

ي باإ�سدارين جديدين �سمن 
ّ
رحب

عط�ر J’adore من Dior، وهما 

 Huile Divineو Roller Pearl
 
ّ
ن يتمّتعان بحجٍم مثايل والّلذ

قي قطرات 
ّ
ملرافقتِك خالل ال�سفر. طب

من Roller Pearl على نقاط 

ة، كالعنق واملع�سم، 
ّ
النب�س االأ�سا�سي

 Huile Divine واأ�سيفي ف�قها زيت

لتعزيز الرائحة املنع�سة.

 يف 
ّ
اأطّلت جن�ى كرم خالل اأ�سب�ع امل��سة الباري�سي

 Rami Kadi Maison de Couture عر�س اأزياء

للخياطة الراقية خلريف و�ستاء 2020-2019 مرتدية 

م نف�سه من جمم�عة اخلياطة 
ّ
ف�ستانًا من ت�قيع امل�سم

ٍة واأل�ان مبتكرة.
ّ

الراقية لربيع و�سيف 2019، اّت�سم بق�س

ا

ّ
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 Amazone ت م�ؤّخراً حقيبة
ّ
ان�سم

 Longchamp اإىل عائلة حقائب

لتك�ن جنمة م��سم خريف و�ستاء 

ز بنع�مة جلدها 
ّ
2020-2019. تتمي

، وهي مت�ّفرة بـ3 اأحجام 
ّ
الطبيعي

وعّدة األ�ان. اختاري االأن�سب لِك!

 Chanel ،يف 20 ي�ني�، عملت دور

Fendi وKarl Lagerfeld على تنظيم 
 لتكرمي روح الراحل املبدع 

ّ
حفل خا�س

Karl Lagerfeld. �سارك يف هذا 
 النج�م والنجمات 

ّ
احلدث نخبة من اأهم

�ن Karl وربطتهم به عالقة 
ّ
الذين يحب

 Cara Delevingne ،ة مثل
ّ
�سداقة ق�ي

...Pharrell Williams

مل تت�ّقف جمم�عة Move ي�مًا عن 

�سة دار 
ّ
اإلهام Valérie Messika م�ؤ�س

Messika، وها هي تطرح ت�ساميم 
Move Uno املثرية لالإعجاب. 
جمم�عة وا�سعة من املج�هرات، 

كاالأقراط، القالدات واالأ�ساور 

م�سن�عة من الذهب االأبي�س، االأ�سفر 

ز بحركة املا�سة 
ّ
، تتمي

ّ
وال�ردي

ال�احدة يف الت�سميم. 

�ف جمم�ف جمم�عة Move ي ف جممقف جممّقّ ق�ق� �مل تت�مل تت

�رصقت مرييام فار�س كّل االأنظار 

خالل مهرجان م�ازين للعام 

2019 يف املغرب. اعتمدت ف�ستانًا 
 Elie بالّل�ن االأ�سفر من دار

ة ال�ا�سعة عند 
ّ

ز بالق�س
ّ
Saab، متي

االأ�سفل، واحلزام العري�س عند 

ا بالن�سبة لل�سعر، فقد 
ّ
اخل�رص. اأم

حافظت على ت�رصيحتها املعتادة، 

ًا.
ّ
واعتمدت مكياجًا حيادي
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ام فّت�ح يف ا�ستدي� 
ّ
ا�ست�سفنا خبري التجميل ب�س

ة مبجم�عة 
ّ

"جمالِك" خالل جل�سة ت�س�ير خا�س
اأقالم الني�ن اجلديدة، مع فتيات "جمالِك". 

"استوحيت ألوان هذه 
األقالم من فريق 

"جمالِك" الذي يتمّتع 
بجماٍل باهر، بروٍح 

مرحة وبذكاٍء رائع".
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مكياجي

 BASSAM إصدارات  المفاجأة  عنصر  يفارق  ال 
 Neon أطلق حصرّيًا 3 أقالم بألوان النيون  !FATTOUH
 ،JamaloukiCon مع  بالتعاون   Lip & Eyeliners Set
أيضًا.  وتلوينها  الشفاه  ولتحديد  كآيالينر  تستخدم 
لتكون  صّممت  نيون  ألوان  واألحمر...  األصفر  األزرق، 
بلمساٍت مضيئة وتراعي جرأتِك  عملّية، فتحّدد عينيِك 
األقالم  هذه  مشاغب.  شفاٍه  أحمر  أسلوب  اختيار  في 
 .Bassam Fattouh دار   Booth في  األبرز  العنصر  كانت 

إليِك هذه المقابلة التي أجريناها معه خالل الحدث.

أقالم بألوان النيون؟
مطلب كّل فتاة جريئة

اإعداد: ج�يل الدكا�س
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ما رأيَك بـJamaloukiCon ؟
اإىل خارطة   بريوت 

ّ
رائع، �سم اأّنه م�رصوع  واأعتقد  العائلة  اأنا فرد من هذه 

ه�  احلدث  امل��سة.  على خارطة  مكانتها  واأثبتت  �سبق  اأّنها  علمًا  اجلمال، 

ي ال�سيحات 
ّ
ي هذين العاملني يف اآٍن واحٍد، دون اأن نن�سى حمب

ّ
ع لكّل حمب

ّ
جتم

من خمتلف املجاالت التي نراها على م�قع اإن�ستقرام.

مستحضر  البتكار  ساعدَك  الذي  الوحي  مصدر  كان  ما 
Jamalouki x Bassam Fattouh، ولماذا اخترَت ألوان النيون؟

ا�ست�حيت األ�ان هذه االأقالم من فريق "جمالِك" الذي يتمّتع بجماٍل باهر، 

الني�ن  الأل�ان  مطابقة  جميعها  ال�سفات  هذه  رائع.  وبذكاٍء  مرحة  بروٍح 

مرحًا،  اأو  عماًل  فعاًل  ى 
ّ
ي�سم يفعل�نه  ما  كان  اإذا  اأعلم  ال  واملبهرة.  املرحة 

 ي�مًا اإىل هذا الفريق!
ّ
ا �ساأن�سم

ّ
لرمب

أّية فئة من النساء ستحّب تجربة هذه األقالم؟
منهّن  واحدة  كّل  الأّن  االأقالم،  هذه  �ست�ستخدم  فتاة  اأو  دة 

ّ
�سي ة 

ّ
اأي اأّن  اأعتقد 

ة، مهما 
ّ
اأن تطلق العنان لهذه ال�سخ�سي تتمّتع بداخلها بروٍح مرحة، وال بّد 

كان عمرها.

بعد انتهاء JamaloukiCon، أين يمكن أن نجد هذه األقالم؟
اأو  لبنان  يف  �س�اء   ،Bassam Fattouh متاجر  كّل  يف  م�ج�دة  �ستك�ن 

www.bassamfattouh.com ّ
خارجه، دون اأن نن�سى امل�قع االإلكرتوين

ما هو أكثر شيء تحّبه في JamaloukiCon؟
ل 

ّ
ه ه� روح االأ�رصة التي جتمع هذا الفريق الرائع! فكّل فرد يكم

ّ
اأكرث ما اأحب

 جناح "جمالِك"، وه� مبثابة م�سدر وحي 
ّ
الفرد االآخر، واأظّن اأّن هذا ه� �رص

يل ولكّل خباء املكياج.

 JamaloukiCon 2019 حدث  اأّن   
ٌ
�سحيح

 Neon Lip & جمم�عة  اأّن  اإاّل  انتهى، 

Eyeliners Set ما زالت مت�ّفرة يف كّل متاجر 
Bassam Fattouh �س�اء يف لبنان اأو خارجه، 
ة احل�س�ل عليها عب امل�قع 

ّ
دون اأن نن�سى اإمكاني

www.bassamfattouh.com 
ّ
االإلكرتوين
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تحقيق جمال

التنظيف اليومّي
عليِك  امل�ساء،  يف  وجهِك  بغ�سل  قمِت  ول�  حتى 

للتخّل�س من  ال�سباح  ا�ستخدام منّظف لطيف يف 

والتي  الن�م  خالل  الب�رصة  تفرزها  التي  امل�اّد 

تك�ن قد تراكمت خالل فرتة الّليل. بعد اإزالة هذه 

بات يف ال�سباح، تك�نني قد ح�رّصِت ب�رصتِك 
ّ
الرت�س

. نن�سحِك با�ستخدام هذا 
ّ
 الي�مي

ّ
للروتني اجلمايل

امل�ستح�رص  لكن   ،Lancôme من  امل�ستح�رص 

 La ال�جه من  ل، مثل منّظف  املف�سّ يبقى   
ّ
الطبي

اأكمل  على  ة 
ّ
املهم ينجز  الذي   Roche Posay

روتني  خالل  اأي�سًا  لطيف  مق�رّص  ا�ستخدام  وجه. 

ات خالل االأ�سب�ع، ي�سمح 
ّ
العناية بالب�رصة لعّدة مر

، ي�ساعد على تنقية الب�رصة واإزالة 
ّ
بتنظيف امل�سام

اجللد امليت.

إلشراقة  وتحديدًا  لجمالنا  صديقة  ليست  الصيف  أّيام 
بالدهشة عندما ننظر إلى امرأة تتمّتع  بشرتنا! لذا نشعر 
بإشراقة جميلة وغير اعتيادّية دون جهد، بينما نقوم نحن 
تكوني  كي  مشرقة.  إطاللة  لتحقيق  الخدع  من  بالكثير 
من  الكثير  تناول  سليم:  حياة  نمط  اّتباع  عليِك  راضية، 
المياه،  من  الكثير  شرب  لألكسدة،  المضاّدة  المأكوالت 
أيضًا جانب جمالّي  باكرًا... هناك  النوم  الرياضة،  ممارسة 
عليِك االهتمام به إلشراقة طبيعّية، اّتبعي هذه النصائح.

كّل ما تحتاجينه 
إلشراقة صيفّية!

اإعداد: ن�ر عرم�ين

 YVES SAINT
 LAURENT Top
 Secrets Foaming

Cleanser

 LANCÔME
 Absolue Nurturing &
 Brightening Oil-in-Gel
 Cleanser With Grand

Rose Extracts

 LA ROCHE POSAY
 Toleriane Purifying
Foaming Cleanser

Karlie Kloss
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Lily Aldridge
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الترطيب ثّم الترطيب
العالية  احلرارة  ة! 

ّ
االأ�سا�سي اخلط�ة  هذه  تن�سي  ال 

بِك  ينتهي  ال  وكي  الب�رصة،  ق 
ّ
تعر ن�سبة  من  �ستزيد 

اأ�سهر  ة خالل 
ّ
�سيناري� ب�رصة جاّفة وزيتي االأمر يف 

تركيبة  ذي  بكرمي  وجهِك  ترطيب  عليِك  ال�سيف، 

 وتتغلغل اإىل االأعماق 
ّ
خفيفة ورقيقة ال تغلق امل�سام

 Abeille با�ستخدام  نن�سحِك  ال�سحيحة.  بالطريقة 

Royale Day Cream من Guerlain الذي يعطي 
 الظاهرة. 

ّ
ب�رصتِك مل�سة ناعمة ويخفي امل�سام

طّبقي كريم واقيًا من الشمس
وج�ب  على  وتكراراً  مراراً  ي�ؤّكد  ة 

ّ
اجللدي االأمرا�س  طبيب 

ف�سل  يف  خ�س��سًا  ًا، 
ّ
ي�مي ال�سم�س  من  ال�اقي  ا�ستخدام 

ال�سيف، عندما تك�ن ب�رصتِك اأكرث عر�سًة لل�سم�س وللحروق. 

�سة لتطبيقها 
ّ

ل ال�اقي ذا الرتكيبة اخلفيفة واملخ�س نحن نف�سّ

ال  الذي   Shiseido من  امل�ستح�رص  هذا  مثل  املكياج،  قبل 

اأّنه من  دائمًا  تذّكري  ات وملم�سه خفيف. 
ّ
يرتك بقايا وتر�سب

ة عندما يك�ن هناك 
ّ
اإ�رصاقة طبيعي امل�ستحيل احل�س�ل على 

ة!
ّ
حروق على الب�رصة، لذلك ال تبخلي عليها باحلماية الي�مي

 الظاهرة. 

 GLAMGLOW
Glowstarter Mega

Illuminating Moisturizer 

 ESTÉE LAUDER
Nutritious Super-

 Pomegranate Radiant
Energy Moisture Creme

 BOBBI BROWN
 Vitamin Enriched Face Base

Priming Moisturizer

SHISEIDO
 Urban Environment 
Oil-Free UV Protector

 LANCÔME
Bienfait UV SPF 50+

 GLOSSIER
 Invisible Shield

Sunscreen

�سريين عبد الن�ر اأ�سيل عمران

إشراقة وجوه النجمات بمكياج مينيمالّي
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طّبقي مكياج مينمالّيًا
�سيك�ن  ب�رصتِك  ل�ن  اأّن  هي  ال�سيف،  م��سم  ف�ائد  من  واحدة 

 اأن تبالغي يف و�سع 
ّ

جّذابًا بف�سل ال�سم�س، فلي�س من ال�رصوري

اء احلرارة والرط�بة. اختاري 
ّ
املكياج، الأّنه �سيف�سد ب�رصعة من جر

بي بي كرمي اأو كرمي مرّطبًا ممزوجًا بكرمي االأ�سا�س بداًل من كرمي 

احلاجة  عند  العي�ب  خايف  تطبيق  على  واحر�سي  فقط،  اأ�سا�س 

ة اأو القليل 
ّ
ة قليلة. �سعي ب�درة اخلدود ال�ردي

ّ
ًا وبكمي

ّ
ولي�س ي�مي

وادجميها مع   ،
ّ
ين ملظهٍر طبيعي

ّ
اخلد Tint على  م�ستح�رص  من 

وكاأّن  اأي   ،Sun Kissed اإطاللتِك  لتك�ن  ر 
ّ
امل�سم امل�ستح�رص 

لتِك. 
ّ
ال�سم�س قب

الهاياليتر الاّلمع
 االإ�رصاقة اخلفيفة عندما ينعك�س �س�ء 

ّ
نحب

ال�سم�س على وجهنا! �سعي الهاياليرت على 

وال  احلاجبني   
ّ
وعظمتي اخلّدين   

ّ
عظمتي

مرتديًة  كنِت  ل�  حتى  العليا.  ال�سفة  تن�سي 

تي�رصت اأبي�س و�رصوال جينز، فهذا املكياج 

الب�سيط �سيجعلِك �ساحرة!

 YVES SAINT
 LAURENT

 Couture Highlighter
in Or Pearl

HOURGLASS
Illume Sheer Color Trio 

 GIORGIO ARMANI
BEAUTY Fluid Sheer
 Ultra Light Glowing

Fluid

 GUERLAIN
 Terracotta Light Healthy

Glow Vitamin
Radiance Powder

 FENTY BEAUTY BY
 RIHANNA Match Stix

Shimmer Skinstick

 NYX
 Away We Glow
Liquid Booster

GUERLAIN
 Meteorites 

Highlighter Duo
Holographic Powder

تحقيق جمال
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البروبيوتيك منقذ بشرتِك
 للجلد 

ّ
حب�ب البوبي�تيك تعّزز الدفاع الطبيعي

ثات، تزيد من اإنتاج 
ّ
ئة واملل�

ّ
�سّد البكترييا ال�سي

التي تقّلل من  م�ساّدات امليكروبات واملرّكبات 

درجة احلم��سة. حتمي اأي�سًا اجللد من االأمرا�س 

اجللد  وظيفة  تعطيل  اإىل  ت�ؤّدي  اأن  ميكن  التي 

ال�سيخ�خة،  عالمات  ظه�ر  ت�ؤّخر  ة، 
ّ
الطبيعي

وحتت�ي   
ّ
امل�سام ت�سّد  التجاعيد،  حّدة  من  تقّلل 

على خ�سائ�س تق�سري تعمل على حت�سني الب�رصة 

خ�سائ�س  على  حتت�ي  كما  والباهتة،  اجلاّفة 

رة من 
ّ
املت�رص الب�رصة  تهّدئ من هيجان  مغّذية 

ة ال�سم�س.
ّ
اأ�سع

ال تنسي البودرة الحّرة
اأن تك�ن اخلط�ة  ة يجب 

ّ
طبقة من الب�درة احلر

. ا�ستخدمي الفر�ساة 
ّ
االأخرية من روتينِك ال�سيفي

برتبيت  وق�مي  ة، 
ّ
احلر بالب�درة  ة 

ّ
اخلا�س

مكياجِك.   يثبت  حتى  وجهِك  على  امل�ستح�رص 

وجهِك  على  ري 
ّ
مر الب�درة،  هذه  و�سع  بعد 

الزي�ت   
ّ

متت�س التي   Blotting Paper اأوراق 

 Shiseido Pureness Oil Control مثل 

Blotting Paper، ميكنِك و�سعها يف حقيبتِك 
ال�سغرية خالل ال�سهرة.

 RMS BEAUTY
 Within Probiotic +

Prebiotic

BODYISM
 Clean & Lean
Ultra Probiotic

 GIORGIO ARMANI
BEAUTY

Micro-Fil Loose Powder

 SHISEIDO
 Pureness Oil-Control

Blotting Paper

 LAURA MERCIER
 Translucent Loose

Setting Powder

 NYX
 Can't Stop Won't Stop

Setting Powder

Taylor Hill

Elsa Hosk
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Adventure

سفر

الدراسات تقول: السفر يزيد مستوى السعادة والشعور 
رحلة،  أّية  إذًا  تؤّجلي  ال  اإلنسان.  لدى  النفسّية  بالراحة 
ما  األهداف،  تختلف  لكن  وانطلقي!  تذكرتِك  احجزي 
عليِك سوى اختيار الوجهة المناسبة والمفّضلة لديِك. 
البيئة،  استكشاف  عسل،  شهر  قضاء  مغامرة،  خوض 
لِك مجموعة من األغراض  أو حتى رحلة عمل... اخترنا 
نجمة  لتجعلِك  سابقًا  بها  تفّكري  لم  التي  الممّيزة 

حتى خالل السفر.

كّل ما يلزمِك لتكوين 
Picture Ready

اإعداد: ج�وي غ�سطني

Rag & Bone

Moncler Genius

S'well  Prada
farfetch.com

AdventureAdventureAdventureAdventureAdventure

PradaS'well

نّظارات كبرية باإ�سعاع الني�ن

مطرة مياه بنق�سة الرخام

ة
ّ
 حلمل االأغرا�س ال�رصوري

ّ
حزام ع�رصي

ة
ّ
عة ع�رصي

ّ
قب

GoPro اآلة ت�س�ير

Power Bank ساحن حمم�ل�

نة للتدفئة 
ّ
�سرتة مل�

ة ميكن اعتمادها كب�ن�س�
ّ
بطاني

مرّطب �سفاه مينح ملعان

ضعي في الحقيبة:

املج�هرات الثمينة

الكعب العايل

املكياج املبالغ به

لن تحتاجي:

 LANEIGE
Lip Glowy Balm

in Berry
Dior

 Dries Van Noten
net-a-porter.com

 ALGENIST Splash
Hydrating Setting Mist

GoPro

HYPER
 Pearl Compact

Mirror Power Bank



JAMALOUKI.NET125

املج�هرات التي حتمل رم�ز

املكياج الالمع

االأك�س�س�ارات املبالغ بحجمها

لن تحتاجي:

BusinessBusinessBusinessBusiness

لن تحتاجي:

ضعي في الحقيبة:

�ساعة يّد فاخرة

ة للحا�س�ب
ّ
حقيبة ع�رصي

�سرتة بليزر تنا�سب خمتلف االإطالالت

ممّل�س ال�سعر

حقيبة �سغرية فيها اأدوات لالأظافر

ّ
و�ساح حريري

Czech & Speake

 For Art's Sake
net-a-porter.com

 GIORGIO ARMANI
BEAUTY Sì Hair Mist

 SINGLEPASS
 Luxe Straightening

& Styling Iron

 GEORGIA LOUISE
 Lift & Sculpt

 Butterfly Stone
revolve.com

Hermès

BVLGARI
Serpenti Tubogas

 Versace
farfetch.com

 Ganni
matchesfashion.com
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لن تحتاجي:

HoneymoonTropical
ضعي في الحقيبة:

احلا�س�ب

قة
ّ
الثياب ال�سي

لن تحتاجي:

HoneymoonHoneymoonHoneymoon
 ث�ب �سباحة على امل��سة

ة من الق�ّس
ّ
اأك�س�س�ارات ع�رصي

زيت للت�سمري

ة
ّ
جات طبيعي

ّ
رّذاذ لل�سعر ملنح مت�

نة
ّ
مروحة يد مل�

كيم�ن� ميكن اعتماده ف�ق ث�ب ال�سباحة 

اأو مع �رصوال ق�سري

Fern Fans
net-a-porter.com 

 Frescobol Carioca
mrporter.com

Kayu
mytheresa.com 

 TAN-LUXE
 The Body

 Illuminating
 Self-Tan Drop in

Medium Dark

 BALMAIN
 Texturizing Salt

Spray

 Carrie Forbes
net-a-porter.com

 Marysia
farfetch.com

 Johanna Ortiz
matchesfashion.com

POOL CANDY
 Confetti Glitter

Beach Ball

سفر
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Detoxification
مطرة مياه فيها حجر يبّث طاقة

 �س�ت حمم�ل كي ت�ستمعي اإىل 
ّ

مكب

م��سيقى لتهدئة االأع�ساب

األعاب م�سّلية

واقي من ال�سم�س

ة للي�غا
ّ
ادة بنق�سة ع�رصي

ّ
�سج

�سمعة معّطرة

ل كتابِك املف�سّ

ة
ّ
مالب�س مريحة بلم�سة ع�رصي

ّ
�سامب� نباتي

ضعي في الحقيبة:

لن تحتاجي:
احلذاء

املكياج

ّ
و�سائل الت�ا�سل االإجتماعي

JAMALOUKI.NET127

غا

ة
ّ
ةمالب�س مريحة بلم�سة ع�رصيةمالب�س مريحة بلم�سة ع�رصي
ّ
مالب�س مريحة بلم�سة ع�رصي
ّ

إجتماعي
ّ
إجتماعي
ّ

Rosamosario

Bang & Olufsen

Yoga Zeal

 Asprey
mrporter.com

 BRIOGEO
 Banana + Coconut

 Superfood
 Nourishing

Shampoo

Gem-Water

 Escape by Gray
 Malin

net-a-porter.com

 KORA
 ORGANICS
 Rose Quartz
 Heart Facial

Gua Sha
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عالمي

أزياء، واستعّدي الكتشاف عالم  احجزي تذكرة سفر، اختاري أفضل ما عندِك من 
تحّبين  واألزياء،  التصميم  عالم  عاشقات  من  كنِت  إْن  آخر!  منظاٍر  من  الموضة 
عالم  في  المؤّثرة  بالوجوه  معجبة  أو  الخالبة  الفساتين  وراء  القصص  اكتشاف 
عليِك  تفّوتي  وال  المعارض،  هذه  عناوين  تذّكري  والماضي،  الحاضر  من  الموضة 

فرصة زيارتها هذا الصيف، ألّنِك ستعيشين تجربة لن تتكّرر.

5 معارض: وجهة أساسّية 
لكّل عاشقات الموضة!

اإعداد: رميي حرب
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The Metropolitan Museum of Art العنوان: متحف
5th Ave, New York, NY 10028, USA

مّدة المعرض: يستمّر حتى 8 سبتمبر 2019

 Met ًا بالتزامن مع حفل
ّ
 افتتاح هذا املعر�ض �سنوي

ّ
يتم

 The Metropolitan Museum of يف متحف Gala
Art يف نيويورك، ويكون له كّل �سنة مو�سوٌع خمتلف! 
من  م�ستوحى  وهو  املو�سوع،  كان   Camp العام  هذا 

ة التي انت�رشت يف الثقافة 
ّ
عبارة Se Camper الفرن�سي

ة مطلع القرن ال�سابع ع�رش وتعني "التمو�سع" 
ّ
الأوروبي

اأو "التباهي"، مبعنى اآخر، يتناول املعر�ض كّل ما هو 

مبالغ به يف عامل املو�سة، ويرّكز على النزعة لت�سميم 

 بطريقٍة �ساخرة، 
ّ

ة بهدف الإبهار الب�رشي
ّ
اأزياء م�رشحي

 
ّ
حوايل تري؟  اأن  تتوّقعني  ماذا  اإذاً  ومرحة.  ة 

ّ
فكاهي

ة، 
ّ
العاملي الأزياء  ودور  مي 

ّ
م�سم لأ�سهر  ت�سميمًا   140

 Karl Lagerfeld ،Vivienne Westwood مثل 

اإىل  بالإ�سافة  وغريهم...   ،Chanel ،Marc Jacobs
مبو�سوع  مرتبطة  ة 

ّ
اأثري وقطع  منحوتات  ر�سومات، 

املعر�ض، منذ القرن ال�سابع ع�رش حتى اليوم، ت�ستمتعني 

 !
ّ

ة بالّلون الزهري
ّ
مب�ساهدتها كّلها يف قاعات مطلي

Camp: Notes on Fashion معرض

1000

كاب باألوان قو�ض القزح من 

جمموعة Burberry خلريف 2018

 Viktor & الف�ستان ال�سهري من جمموعة

Rolf للخياطة الراقية لربيع 2019

 Giambattista ف�ستان من جمموعة

Valli للخياطة الراقية خلريف 2018
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Victoria and Albert العنوان: متحف
Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL, UK

 مّدة المعرض: يستمّر حتى 16 فبراير 2020

 Mary ة 
ّ
الربيطاني الأزياء  مة 

ّ
م�سم عامل  يف  غو�سي 

حقبة  يف  املو�سة  عامل  يف  ثورة  �سّكلت  التي   Quant
اإليها ابتكار ت�سميم التّنورة الق�سرية  ات. ُن�سب 

ّ
ال�ستيني

باملالب�ض،  مة 
ّ
امل�سم اإرث هذه  ويرتبط   ،Miniskirt اأو 

 Mary Quant لة 
ّ
خمي املكياج.  وحتى  الأك�س�سوارات 

بنقو�ض  ت�ساميم  اإىل  ل 
ّ
حتو ة، 

ّ
للحري وع�سقها  ة 

ّ
احليوي

نة مل تكن موجودة 
ّ
فريدة من نوعها، جوارب نايلون ملو

اأن على 
ّ
من قبل، كما اأّنها كانت من الأوائل الّلواتي جتر

 PVCبالـ يعرف  ما  اأو  الاّلمع  اجللد  قما�ض  ا�ستخدام 

 200 اأكرث من  اأبرز ال�سيحات اليوم!  والذي ل يزال من 

بع�سها  عر�ض   
ّ
يتم والأك�س�سوارات  املالب�ض  من  قطعة 

�ستجعلِك  نادرة  اأر�سيف  �سور  كذلك  الأوىل،  ة 
ّ
للمر

ة 
ّ
والغني الثائرة  ات 

ّ
ال�ستيني حقبة  اإىل  بالزمن  تنتقلني 

بالألوان دون حلظة من امللل!

  Mary Quant معرض

 Twiggy العار�سة

 Mary يف ت�سميم من

Quant عام 1966

Mary Quant مة الأزياء
ّ
م�سم
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Dallas Museum of Art العنوان: متحف
 N Harwood St, Dallas, TX 75201, USA

مّدة المعرض: يستمّر حتى 1 سبتمبر 2019

هذا  ينطلق  ة، 
ّ
الأمريكي املّتحدة  الوليات  يف  ة 

ّ
مر ل 

ّ
لأو

املعر�ض ليحتفي بتاريخ دار Dior العريقة الذي  ميتّد 

ر 
ّ
ت�سو غرفًا  املعر�ض  ن 

ّ
يت�سم عامًا.   70 من  لأكرث 

 Christian ة يف تاريخ الدار مع موؤ�س�سها
ّ
حمّطات مهم

من   خلفوه  الذين  ال�سبعة  املبدعني  واملديرين   Dior
حتى  ات 

ّ
اخلم�سيني اأواخر  يف   Yves Saint Laurent

اإىل  غرفة  من  تنّقلي  اليوم!   Maria Grazia Chiuri
خاّلب  ف�ستان   100 من  اأكرث  ت�ساهدين  واأنِت  اأخرى 

فيديو  اأ�رشطة  ة، 
ّ
فوتوغرافي �سور  الراقية،  اخلياطة  من 

ا�ستمتعي  الأر�سيف...  يف  مة 
ّ
قي عنا�رش  من  وغريها 

ة عن كثب، اعتمدتها جنمات، مثل 
ّ
ل ف�ساتني اأيقوني

ّ
بتاأم

Grace Kelly ،Charlize Theron وRihanna على 
الأخرية  الغرفة   اإىل  �ست�سلني  اأخرياً  احلمراء.  ادة 

ّ
ال�سج

 ت�ساميم 
ّ
التي ا�ستوحي ا�سم املعر�ض منها والتي ت�سم

للدار م�ستلهمة من مدن وح�سارات خمتلفة مثل باري�ض، 

املّتحدة  الوليات  وطبعًا  اأفريقيا  الأو�سط،  ال�رشق 

ة!
ّ
الأمريكي

 Dior: From Paris to the World معرض

1717

ف�ستان من توقيع John Galliano من 

جمموعة اخلياطة الراقية خلريف 2009

 ف�ساتني من 
ّ
ق�سم Ladies in Dior ي�سم

توقيع الدار اعتمدتها النجمات عرب ال�سنني
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The Montreal Museum of Fine Arts العنوان: متحف
 Sherbrooke St W, Montreal, QC H3G 1J5, Canada

مّدة المعرض: يستمّر حتى 8 سبتمبر 2019

 Thierry 
ّ
م الفرن�سي

ّ
 تكرمي م�سرية امل�سم

ّ
ة الأوىل يف العامل، يتم

ّ
للمر

ة، فاإىل جانب 
ّ
Mugler املتعّدد املواهب يف مدينة مونرتيال الكندي

، خمرج و�سانع للعطور. اأكرث 
ّ
ر فوتوغرايف

ّ
ت�سميم الأزياء، هو م�سو

ابتكرها  اجلاهزة  والأزياء  الراقية  اخلياطة  من  ت�سميمًا   140 من 

ة 
ّ
 للمر

ّ
 عر�ض بع�سها ب�سكٍل ح�رشي

ّ
بني العامني 1977 و2014 يتم

ي اإىل عامله املجنون الذي ميزج الواقع باخليال. من 
ّ
الأوىل. ان�سم

التي  ة 
ّ
الآلي املراأة  ت�ساميم  اإىل   La Chimère ال�سهرية  جمموعته 

ة لت�ساميمه كّلها موجودة 
ّ
�سنعها، و�سوًل اإىل �سور ور�سومات اأولي

م 
ّ
امل�سم هذا  روؤية  �ست�ساهدينه  ت�سميم  كّل  د 

ّ
يج�س واحد.  مكاٍن  يف 

ة، اأقم�سة 
ّ
ات هند�سي

ّ
ة واخلارجة عن املاألوف، من ق�س

ّ
لالأنوثة القوي

اأ�سبه  املعر�ض  هذا  زيارة  �ستكون  بها.  مبالغ  واأحجام  ة 
ّ
معدني

ة ومليئة 
ّ
ة قوي

ّ
د �سخ�سي

ّ
ة، كّل ت�سميم فيها يج�س

ّ
بدخول رواية خيالي

بالتفا�سيل املبهرة، لذا ا�ستعّدي للمغامرة!

ف�ستان La Chimère من جمموعة 

اخلياطة الراقية خلريف و�ستاء 1998

 Belle de Jour 
ّ
ق�سمي

وBelle de Nuit من املعر�ض

Thierry Mugler: Couturissime معرض

1380
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ة، ر�سم غالف 
ّ

 اإعادة ت�سميم اأحذية Nike بلم�سة خا�س

وؤه من�سب املدير 
ّ
األبوم Kayne West عام 2013، تبو

 لدار Louis Vuitton لق�سم الرجال، تاأ�سي�ض 
ّ
الإبداعي

اإجنازات  عن  �سغرية  ملحة  هذه   ...Off-White دار 

ليكون على  اختياره  مّت  الذي   Virgil Abloh م 
ّ
امل�سم

العامل  تاأثرياً يف  الأ�سخا�ض  لأكرث   Time لئحة جمّلة 

لّقب 
ُ
تي اكت�ساف عامل Virgil الذي ي

ّ
لعام 2018. ل تفو

فقط  لي�ض  التقاليد،  ك�رش  يف  والرائد  ة 
ّ
الفني بالزوبعة 

الر�سم، تن�سيق  اأي�سًا عرب  من خالل ت�سميم الأزياء، بل 

خمتلف  ُتعر�ض  ة... 
ّ
الداخلي الهند�سة  وحتى  املو�سيقى، 

 ،
ّ
ة وباأ�سلوٍب �سناعي

ّ
م بطريقٍة ع�رشي

ّ
مواهب هذا امل�سم

 والر�سومات التي 
ّ
متتزج فيه الأزياء مع الأثاث املنزيل

هذه،  ة 
ّ
ال�ستك�سافي املغامرة  من  جزء  اأف�سل  ابتكرها. 

ق 20 قطعة هي بني الأكرث مبيعًا 
ّ
اأّنِك �ستتمّكنني من ت�سو

ي�سًا 
ّ

خ�س ت�سميمها  اأعيد  وقد   Off-White دار  لدى 

فرة يف الأ�سواق!
ّ
لهذا املعر�ض ومل تعد متو

 The Museum of Contemporary العنوان: متحف
 Art Chicago

E Chicago Ave, Chicago, IL 60611, USA
 مّدة المعرض: يستمّر حتى 22 سبتمبر 2019

220

 من 
ّ
ق�سم يجمع اأزياء واأثاث منزيل

Virgil Abloh م
ّ
توقيع امل�سم

 
ّ
 مل يتم

ّ
حذاء ريا�سي

اإطالقه، نتيجة التعاون بني 

Off-Whiteو Nike

Virgil Abloh: Figures of Speech معرض
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عالمي

الداخلّية  لبنان، فالسياحة  بلدي  لطالما استهوتني فكرة استكشاف مناطق جديدة وبعيدة في 
واحدة من هواياتي المفّضلة ونشاطاتي الشهرّية. لكن لماذا علّي العودة إلى المنزل في آخر النهار؟ 
سؤاٌل كنت أطرحه بعد كّل زيارة، ألّنه لم تكن تتوّفر خيارات واسعة للمنامة في تلك المناطق، إلى 
أن بدأت موجة "بيوت الضيافة" التي تحّولت في وقتٍ وجيز من Trend إلى حاجة ضرورّية... كثيرٌة 
هي بيوت Guesthouse في لبنان، سواء في العاصمة بيروت أو في المناطق الجبلّية. رافقيني في 

هذا المشوار إلى أجدد وأجمل البيوت، لعّل واحدًا منها سيشّكل وجهتِك القادمة!

بيوت الضيافة اللبنانّية
4 كنوز مخفّية!

اإعداد: نل�سي با�سط
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ال�ساطئ،  من  بالقرب  اإقامة  عن  تبحث  ن 
َ
م لكّل 

Beit el Bahr )كما يدّل ا�سمه بو�سوح( هو املكان 
يف  بامتياز  الطراز   

ّ
لبناين قدمي  بيٌت  املن�سود! 

اأنحاء  كّل  من  اراً 
ّ
زو لي�ست�سيف  موؤّخراً   

ّ
م

ُ
ر طربجا، 

ة. نعم هو قريب من البحر، لكن هذا ل 
ّ
الكرة الأر�سي

ة 
ّ
اللبناني املناطق  اأو عن  املدينة  بعيد عن  اأّنه  يعني 

�سهولة  لِك  لي�سمن   
ّ
ا�سرتاتيجي موقعه  ة. 

ّ
ال�سياحي

يف 
ّ
الو�سول اإىل كّل ما قد خّططِت له. "ا�سعري وت�رش

املنزل  مديرة  لِك  تقولها  عبارٌة  منزلِك"،  يف  وكاأّنِك 

وهي ت�سّلمِك مفاتيحه.  Good Vibes Only! نعم 

ميكنِك  ودافئة.  ة 
ّ
ودي باأجواٍء  بالفعل  �ست�سعرين  هنا 

اآبهة  البحر غري  ق�ساء �ساعات و�ساعات بالقرب من 

بالوقت، متمّتعًة بال�سباحة، الـTanning حتت اأ�سعة 

ال�سم�ض، قراءة كتاب، م�ساهدة مغيب ال�سم�ض... الراحة 

التي تبحثني عنها �ستجدينها يف هذا البيت بب�ساطته 

ا اأّن ديكور غرفه ناعم وزاٍه باألوانه، ما 
ّ
و�سيافته، كم

تن�سي  ل  مكان،   
ّ

اأي اإىل  ه 
ّ

التوج قبل  بالهدوء.  يبعث 

بح�سب  يتح�رّش  اأن  ميكن  الذي  الفطور  تناول  دائمًا 

دون  من  تغادري  ول  ت�ستهني،  ما  وبح�سب  الطلب 

ة 
ّ
اللبناني والفواكه  ًا 

ّ
يدوي املح�رّشة  احللويات  ق 

ّ
تذو

الّلذيذة. عدد الغرف لي�ض كبرياً، لذلك �سارعي للحجز 

اإذا اأردِت �سمان مكان لِك يف القريب العاجل.

عند ضفاف شاطئ البحر 
األبيض المتوّسط

Beit el Bahr

ًا
ّ

ة ت�سيف طابعًا خا�س
ّ
ال�سبابيك بزخرفتها الفني
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العا�سمة،  عن  تبعد كثرياً  ل  التي  القرية  الكفور،  يف 

القرن  منذ  �سهد  كبرية،  غابٍة  و�سط  �سخم  بيت  يقع 

عّدة  و�سكنته  لت 
ّ
التحو الكثري من  التا�سع ع�رش على 

بيت  اإىل  ال�سنة   
ّ
حوايل منذ  ل 

ّ
حتو اأن  اإىل  عائالت، 

بيوت  عن  ال�سيء  بع�ض  خمتلف  مفهومه  �سيافة. 

اره 
ّ
لزو فاخرة  جتربًة  يقّدم  فهو  املعتاد،  ال�سيافة 

من  بالرغم  مغادرته  يريدون  ل  جتعلهم  وخدماٍت 

توّفر العديد من الن�ساطات التي ميكن القيام بها يف 

مناطق قريبة والتي ينّظمها فريق العمل. 

 بكاّفة 
ّ
ل مكان للملل هنا! كّل غرفة وكّل زاوية ت�سج

هذه  كثريٌة  هي  وكم  والرتفيه،  الفّن  الثقافة،  اأ�سكال 

غرفة  من  الأنفا�ض!  تخطف  التي  بديكوراتها  الزوايا 

ال�سطرجن  ولعب  ال�ساي  �رشب  ميكنِك  التي  اجللو�ض 

املكان  الغابة،  على  تطّل  التي  ال�رشفة  اإىل  فيها، 

قاعة  اإىل  ال�سخمة،  املكتبة  كتاب من  لقراءة  الأمثل 

عند  املائدة  على  ار 
ّ
الزو فيها  يجتمع  التي  الطعام 

اأوقات الفطور، الغداء والع�ساء، للتلّذذ باأ�سهى الأطباق 

تبادل   
ّ
يتم اأي�سًا  I Swear!(. هنا  )الأ�سهى  ة 

ّ
اللبناني

اأّن  اإّل  ة، 
ّ
مر ل 

ّ
لأو تلتقينهم  اأ�سخا�ٍض  مع  الأحاديث 

ة التي حتر�ض �ساحبته على 
ّ
اأجواء هذا املنزل العائلي

املحافظة عليها مع فريق عمٍل حمرتف، ت�سعرِك اأّنِك 

ٌة 
ّ

يف منزلِك بني اأقاربِك واأ�سدقائِك. ولال�سرتخاء ح�س

اأي�سًا من خالل جل�سة تدليٍك اأو عند حو�ض ال�سباحة... 

ة 
ّ
تي هنا م�ساهدة مغيب ال�سم�ض، حلظٌة �رشيالي

ّ
ل تفو

لن تعي�سيها كّل يوم! 

ضيافة فاخرة ضمن أجواٍء عائلّية
Beit Trad

عالمي
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ة لتخليد الذكرى 
ّ
التقاط ال�سور خطوة اأ�سا�سي



، اخرتت 
ّ
اللبنايّن الرتاثي يف بيت ال�سيافة هذا، ذات الطابع 

يجعلني  الذي  ال�سبب  هذا  لي�ض  لكن  زفايف،  حفل  يكون  اأن 

ٍة! فهنا �ستبتعدين عن �سو�ساء املدينة 
ّ
اأعود اإليه يف كّل مر

خاللها  �ست�سعرين  بالن�ساطات،  مليئة  اإمّنا  هادئة،  لإقامٍة 

منطقة  جبال  ربوع  يف  الربق.  ب�رشعة   
ّ
مير الوقت  وكاأّن 

ل 
ّ
ال�سوف انطلق Bkerzay من م�سغل ل�سناعة الفّخار، ليتحو

على  30 غرفة   
ّ
ت�سم ة" 

ّ
"قريٍة منوذجي اإىل  يف فرتٍة وجيزة 

ة، 
ّ
فني بيوت حجٍر �سغرية، مطاعم، حدائق، حمرتفات  �سكل 

ولكّل  للطبيعة   
ّ
حمب لكّل  مق�سد  واأ�سبح  �سباحة...  اأحوا�ض 

عا�سق للفّن. 

اإذا اأردت اأن اأخّل�ض لِك نهاراً واحداً يف بكرزاي )وهذا ل يكفي 

 
ّ
اللبناين بالفطور  نهارِك  ابدئي  كالتايل:  ف�سيكون  مطلقًا(، 

نها 
ّ
، بعد ذلك، حت�رّشي لنزهة Hiking يف الغابة يوؤم

ّ
ال�سهي

اإىل  اأنِت بحاجة  لِك فريق عمٍل حمرتف. بعد امل�سي واجلهد، 

زائرة يف ف�سل  لو كنِت  ال�سباحة، وحتى  جل�سة عند حو�ض 

ال�ستاء! نعم ل ت�ستغربي، فهنالك حو�ض �سباحة دافئ حا�رش 

والثلج  املطر  حبيبات  تت�ساقط  اأن  اأجملها  وما  ل�ستقبالِك، 

�سناعة  ة 
ّ
كيفي تعّلم  وقت  حان  الغداء،  بعد  ت�سبحني!  واأنِت 

زة وتذكار 
ّ
ة ممي

ّ
امل�سغل، جتربٌة فني الفّخار يف  "حتفة" من 

 .Hammamالـ يف  تدليك  بجل�سة  متّتعي  بعد،  فيما  جميل. 

م�سيئة  �سماٍء  حتت  نزهة  لذيذ،  ع�ساٍء  وبعد  امل�ساء  يف  ا 
ّ
اأم

وم�ساريع  ن�ساطات  اإليه.  �ستحتاجني  ما  كّل  هي  بالنجوم، 

دائمًا يف   
ّ
لكّنها جميعها ت�سب عة، 

ّ
Bkerzay عديدة ومتنو

عي�ض  فر�سة  لزائريها  ن 
ّ
وتوؤم بالفّن،  الطبيعة  لقاء  خانة 

جتربٍة جديدة، خمتلفة من زيارة اإىل اأخرى.

لقاء الطبيعة بالفّن
Bkerzay

عالمي

 اأن اأم�سي ال�سهرة يف بكرزاي
ّ
هنا اأحب
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عالمي

هنا  ال�سائح،  يريده  قد  ما  كّل  من  وبالقرب  بريوت  قلب  يف 

ز هذا املكان 
ّ
Beit El Tawlet، يف �سارع مار خمايل. ما ميي

 ال�سنة، تفا�سيل �سغرية اجتمعت 
ّ
الذي مّت افتتاحه منذ حوايل

ومن  املنزل،  من  ق�سم  يف  ات 
ّ
ال�ستيني من  اأجواء  لتخلق 

ز. كّل 
ّ
 فينتاج ممي

ّ
ات يف ق�سٍم اآخر �سمن اإطاٍر فني

ّ
ال�سبعيني

ة ومّت انتقاوؤه بدّقٍة لنقل جتربة 
ّ

عن�رش من الديكور يحكي ق�س

ة تبعث احلياة 
ّ
زائري هذا البيت اإىل م�ستوى اآخر. الألوان القوي

م�ساحة  حتتّل  التي  اخل�رشاء  النباتات  ا 
ّ
اأم املكان،  هذا  يف 

 Urban ة
ّ
وا�سعة، تعك�ض روح بريوت التي ت�سبه الغابة املدني

Jungle. كّل غرفة ل ت�سبه الثانية، وكّل واحدة م�ستوحاة من 
 القدمي، اأو من فّناٍن لبنايّن، 

ّ
مو�سوٍع معنّي، كالتطريز اللبناين

.Salim Azzam م الأزياء
ّ
كم�سم

ما اإْن تدخلي هذا املنزل، حتى ت�سعري وكاأّنِك يف بيتِك، كّل 

واإىل  جهة،  من  الراحة  اإىل  يدعوِك  معّقد،  وغري  ب�سيط  �سيء 

اأمتعتِك،  تفرغي  اأن  بعد  اأخرى.  جهٍة  من  املدينة  ا�ستك�ساف 

ة املقّدمة مع فنجان قهوٍة 
ّ
تي تناول احللويات اللبناني

ّ
ل تفو

الن�ساط،  هذا  اإىل  بحاجة  اأنِت  ن�ساطِك.  لت�ستعيدي  �ساي  اأو 

تنب�ض  التي  باأزّقتها  الأقدام،  على  لنزهٍة  تناديِك  فبريوت 

ا 
ّ
ة من جهة اأخرى. اأم

ّ
 من جهة وبروٍح ع�رشي

ّ
بالرتاث اللبناين

يف ال�سباح، فتلّذذي بفطوٍر لبنايّن بامتياز على ال�رشفة التي 

تطّل على العا�سمة من كاّفة الجّتاهات، وا�ستعّدي لالنطالق 

.
ّ
نحو برناجمِك ال�سياحي

Beit El Tawlet

فطور لبنايّن بامتياز!

بيروت بين الستينّيات والسبعينّيات
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ON OUR RADAR

NooN
FOOTWEAR

ندى  ة 
ّ
امل�رشي ة 

ّ
ال�ساب �ست 

ّ
تخ�س اأن  بعد 

 
ّ

تغري اأن  رت 
ّ
قر ة، 

ّ
امليكانيكي بالهند�سة  جمعة 

كّل  بداأ  واملو�سة.  الت�سميم  نحو  م�سارها 

اً بالأزياء 
ّ
�سيء منذ �سغرها، كانت �سغوفة جد

ل، 
ّ
الأو �سها 

ّ
تخ�س اأجنزت  الأحذية.  ما 

ّ
�سي ل 

وبداأت بدرا�سة ت�سميم الأحذية بهدف احرتاف 

املهنة ولكي ت�سبح قادرة على تاأ�سي�ض دارها 

دعمًا  لقت   .NooN Footwear ة 
ّ

اخلا�س

اأبيها  من  وخ�سو�سًا  عائلتها،  قبل  من  كبرياً 

 
ّ
الذي �ساندها ودفعها لتحقيق اأحالمها واأ�رش

خ روح ال�رشق يف قلب الدار. الطبيعة، 
ّ
اأن ترت�س

، توؤمن بطاقة الألوان، لأّنها 
ّ
هي م�سدر اإلهامها الأ�سا�سي

املجموعة  يف  الإ�رشاق.  من  باملزيد  ت�سعرين  جتعلِك 

بني  مزيٍج  اإحداث  على  ت 
ّ
اأ�رش اأطلقتها،  التي  الأخرية 

وبلم�سٍة  ال�سيف  روح  حتمل  ومبهجة،  متناق�سة  األواٍن 

ز ت�ساميمها هو اأحذية 
ّ
د. اأكرث ما ميي

ّ
من الأناقة والتفر

، كما اأّنها 
ّ
البابو�ض التي تذّكرنا فوراً بالأ�سلوب العربي

ة 
ّ
الع�رشي ة. 

ّ
فني ة 

ّ
جمالي فيها  ة 

ّ
�رشقي نقو�سًا  ت�ستخدم 

األوان  خالل  من  خ�سو�سًا  الأحذية،  يف  اأي�سًا  حا�رشة 

زة.
ّ
النيون، الكعوب املبتكرة وتفا�سيل اأخرى ممي

اإعداد: نور عرموين

حذاء الشرق 
بنظرٍة شغوفة

ندى جمعة
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مجتمع "جمالِك"

توافدت النجمات اإىل باري�ض حل�سور عرو�ض 

للخياطة   2019 خريف  جمموعات  اأزياء 

اأحببنا  املو�سة.  اأ�سبوع  خالل  الراقية 

والتي  دة 
ّ
املتعد  Celine Dion اإطاللت 

اإليِك  ًا. 
ّ
حتمل كّل واحدة منها تن�سيقًا ع�رشي

اأبرز ال�سور. 

عاشقات الخياطة 
الراقية

 PARIS
 COUTURE

WEEK

Valentino HC يف عر�ض Naomi Campbell
Camila Coelho يف 

Dior HC عر�ضArmani Privé يف عر�ض Zendaya

Dior HC يف عر�ض Nick Jonasو Priyanka Chopra

 Keith Urbanو Nicole Kidman
Armani Privé يف عر�ضChanel HC يف عر�ض Marion Cotillard
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Dior HC يف عر�ض Olivia Palermo

Iris Van Herpen HC يف عر�ض Celine Dion

Gwyneth Paltrow يف 
Valentino HC عر�ض

Valentino HC يف عر�ض Celine Dion

Chanel HC يف عر�ض Margot Robbie

Cheryl Cole يف عر�ض 
Georges Hobeika HC

 Valentina Ferragniو Chiara Ferragni 
Giambattista Valli HC يف عر�ض

Christina Aguilera يف عر�ض 
Jean Paul Gaultier HCSchiaparelli HC يف عر�ض Meg Ryan
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LAST DESIRE

المجال  هذا  في  لها  عمٍل  واآخر  الفّن،  نحو  ة 
ّ
الفرن�سي الدار  انجذبت  لطالما 

الدار  بين  تعاوٍن  وليدة  جاءت   .ArtyCapucines مجموعة  مع  د 
ّ
تج�س

ملمو�سة  اإبداعاٍت  في  روؤياهم  دوا 
ّ
ج�س معا�سرين  فّنانين  و6  ة 

ّ
الفرن�سي

ة 
ّ
الأميركي الفّنانة  توقيع  من  التحفة  هذه  اإخترنا  الإ�سدار.  ومحدودة 

 ترقيع فيها 19 نوعًا من الجلود الفاخرة.
ّ
Tschabalala Self تم

LOUIS VUITTON

LAST DESIRE

LOUIS VUITTON
 ARTYCAPUCINES

Tschabalala Self Limited Edition Bag








